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“Estou precisando estudar bichos.... Arrepio-me toda ao entrar em 
contato físico com bichos ou com a simples visão deles. Os 
bichos me fantasticam.... Pareço ter certo horror daquela criatura 
viva que não é humana e que tem meus próprios instintos embora 
livres e indomáveis.... Às vezes eletrizo-me ao ver bicho. Estou 
agora ouvindo o grito ancestral dentro de mim: parece que não sei 
quem é mais a criatura, se eu ou o bicho. E confundo-me toda. 
Fico ao que parece com medo de encarar instintos abafados que 
diante do bicho sou obrigada a assumir. Conheci um ‘ela’ que 
humanizava bicho conversando com ele e emprestando-lhes as 
próprias características. Não humanizo bicho porque é ofensa - há 
que respeitar-lhe a natureza - eu é que me animalizo.” 
 

(Clarice Lispector, 1973/1998, p.48-49) 
 
  



 

 

  



 

 

RESUMO 
 
Valença, T. (2018). Interações entre humanos e outros animais em parques: 
uma investigação etológica (Dissertação de Mestrado). Instituto de Psicologia, 
Universidade de São Paulo, São Paulo. 
 
As interações entre humanos e animais silvestres são frequentes em parques e 
outras áreas verdes ao redor do mundo, causando impactos positivos e 
negativos para ambos. Compreender a natureza psicológica dessas interações 
é fundamental para lidar com os conflitos que surgem. Essa dissertação está 
dividida em dois estudos que tratam dessa questão. O primeiro é um ensaio em 
que defendemos que a abordagem psicoetológica possui ferramentas teóricas 
e metodológicas que podem ajudar a lidar com esses conflitos. Concluímos que 
a observação naturalística das interações com a diversidade animal é 
importante para se compreender os mecanismos regulatórios e a dinâmica das 
interações, e assim propor intervenções que sejam específicas aos contextos 
em que elas se inserem. O segundo é um estudo naturalístico em que são 
investigadas interações de visitantes com diferentes animais em um parque. 
Partindo da hipótese de que há um viés filogenético em nossa interação com 
outros animais, testamos se, no parque estudado, os visitantes exibem 
comportamentos potencialmente afiliativos dirigidos àquelas categorias animais 
filogeneticamente mais próximas aos humanos. Um viés filogenético foi 
identificado, mas características físicas e comportamentais de humanos e não-
humanos dentro do ambiente do parque podem afetar a dinâmica de interação, 
e devem ser tratadas em futuras investigações. Concluímos levantamos 
possibilidades de intervenção na dinâmica interacional do parque que 
promovam relações mais saudáveis com os animais silvestres. 
 
Palavras-chave: Interação humano-animal. Etologia. Turismo de vida silvestre. 
Conflito humano-animal. Conservação. 
  



 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 
 
Valença, T. (2018). Human-animal interactions in parks: an ethological 
approach. (Master Degree Thesis). Instituto de Psicologia, Universidade de São 
Paulo, São Paulo. 
 
Human-wildlife interactions are common in parks and other green areas around 
the world, causing positive and negative impacts. Understanding the 
psychological nature of these interactions is critical to overcome conflicts. This 
work is divided into two studies about this question. The first is an essay in 
which we argue that the psychoethological approach has theoretical and 
methodological tools which can help to solve conflicts. We conclude that 
naturalistic observations of the diversity of human-animal interactions are 
important to comprehend regulatory mechanisms and interaction dynamics, and 
thus to propose interventions to specific contexts. The second is a naturalistic 
study in which we investigate human interactions with different animals in a 
park. We hypothesize that there is a phylogenetic bias in our relations with other 
animals, and we tested whether visitants exhibit more affiliative-like behaviors 
toward animals phylogenetically related to humans. The phylogenetic bias has 
been identified, but physic and behavioral characteristics of humans and non-
humans within the park might affect interaction dynamics and should be 
addressed in future investigations. We conclude raising possibilities of 
intervention in the park to promote healthier relations with wildlife. 
 
Keywords: Human-animal interaction. Ethology. Wildlife tourism. Human-animal 
conflicts. Conservation. 
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1 APRESENTAÇÃO 
 

O Parque Ecológico do Tietê (PET) está situado na Zona Leste da 
cidade de São Paulo, uma das maiores aglomerações urbanas do mundo. Há 
mais de 20 anos, pesquisadores do IP-USP vêm desenvolvendo seus estudos 
com grupos de macacos-prego que residem nesse parque, estudando aspectos 
ligados à vida social, desenvolvimento e cognição desses animais. Dessa 
vivência com as pesquisas, surgiu a preocupação da Profa. Briseida de 
retornar ao PET o conhecimento gerado na universidade, no sentido de 
colaborar para a construção das atividades de educação ambiental. No 
envolvimento com uma dessas pesquisas, e já orientada pela Profa. Briseida, 
tive oportunidade de observar as já então frequentes interações de visitantes 
com os animais silvestres. A expressão de curiosidade e encanto das pessoas 
no engajamento com os animais, bem como a vivência dos problemas 
decorrentes desse engajamento e as conversas com os funcionários, 
motivaram a proposição do projeto de pesquisa que deu origem a esse 
trabalho.  

O projeto inicial partiu de um desejo de compreender as interações entre 
humanos e animais não-humanos nesse parque, e se propunha a contribuir 
para a discussão de intervenções no parque que promovessem relações 
saudáveis entre os sujeitos que participam dessas interações. Essa discussão 
nunca terá um ponto de chegada, porque os sujeitos e suas relações não são 
estáticos no tempo. Pelo contrário, os sujeitos humanos e não-humanos estão 
sempre modificando uns aos outros ao longo de suas trajetórias de 
desenvolvimento, e de suas histórias de interação com outros sujeitos. 
Pudemos inclusive ver isso se desenrolando no parque, que devido a um surto 
de febre amarela na cidade ficou fechado durante um tempo, e após a 
reabertura a dinâmica das interações se modificou. Esses acontecimentos nos 
levaram a modificar os rumos do projeto, que tomou um caráter mais teórico do 
que o inicialmente proposto. No entanto, a vivência desse processo, bem como 
a condução de um projeto de extensão no parque e fora dele que visava 
remediar interações conflituosas que surgiram no contexto da febre amarela, 
foram fundamentais para as reflexões aqui propostas. A rede de relações 
humanas que se formou em volta do projeto de extensão também foi muito 
importante para o amadurecimento das discussões teóricas a partir de 
diferentes perspectivas. 
 Este trabalho não pretendeu e nem pretende resolver em definitivo 
quaisquer problemas existentes neste ou noutros parques, nem extrair da 
experiência regras definitivas de conduta para a resolução dos conflitos. 
Contudo, acreditamos que as reflexões aqui propostas contribuem para uma 
ampliação do olhar do que vinha sendo proposto pela variada literatura da 
área, e sejam um terreno fértil para novas investigações de um tema que ainda 
é pouco explorado. Este tema tende a ser cada vez mais importante num 
mundo em conflito com outras formas de vida, e cuja infância tem se 
distanciado da experiência ao ar livre com a diversidade animal. 
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2 CONTRIBUIÇÕES PSICOETOLÓGICAS PARA A COMPREENSÃO DAS 

INTERAÇÕES ENTRE HUMANOS E ANIMAIS SILVESTRES EM PARQUES 

E OUTRAS ÁREAS VERDES 

 

A convivência com animais de diversos grupos filogenéticos em parques 

e outras áreas verdes é inevitável para os seres humanos. Essa convivência 

traz benefícios à saúde humana, bem como uma consciência ecológica que 

pode se refletir em atitudes alinhadas à conservação e bem-estar dos animais 

silvestres. Contudo, dela também se originam conflitos que prejudicam uma ou 

ambas as partes. Esses conflitos são freqüentes ao redor do mundo, de modo 

que a investigação de questões gerais do comportamento humano e não-

humano nesse contexto nos ajuda a compreender o fenômeno de forma ampla, 

ressaltando elementos importantes que podem estar envolvidos em contextos 

locais. Ao mesmo tempo, cada contexto local apresenta uma história única de 

relações construída a partir da influência mútua entre pessoas e outros 

animais, que se modifica ao longo do tempo, e cujos conflitos não podem ser 

resolvidos com soluções genéricas.  

 Neste trabalho, investigaremos as interações entre pessoas e animais 

silvestres em parques e outras áreas verdes por meio da Psicoetologia, 

discutindo as implicações e desafios dessa abordagem para a pesquisa e para 

a busca de uma convivência saudável com a diversidade animal. Essa 

abordagem carrega em sua origem a articulação do estudo da natureza 

psicológica de humanos e de outros animais, e da dinâmica interacional em 

ambiente natural contexto-específico. O entendimento da natureza psicológica 

dos interagentes nos ajuda a identificar fatores motivacionais envolvidos na 

ocorrência desses comportamentos em inúmeras localidades; já a análise 

dessas dinâmicas interacionais dentro de um contexto naturalístico auxilia na 

busca de intervenções locais que considerem essa natureza psicológica dentro 

de demandas específicas, e que por isso podem ser mais efetivas. 

Apresentaremos inicialmente uma visão geral sobre os encontros entre 

pessoas e animais silvestres, passando ao detalhamento da visão 

psicoetológica, e desembocando nas contribuições da abordagem para a 

compreensão do fenômeno em questão. 

 



26 

 

2.1 Encontros com animais silvestres: observação e alimentação 

 

Embora a crescente urbanização nas sociedades ocidentais ou 

ocidentalizadas (entre outros acontecimentos histórico-sociais) modifique 

nossas formas de interação com animais silvestres, continuamos coabitando as 

trajetórias de desenvolvimento uns dos outros desde nossos mais antigos 

ancestrais. O mais urbano dos humanos nascidos na era pós-industrial, avesso 

a qualquer elemento não-tecnológico, encontrará formigas, aranhas, ratos ou 

pássaros silvestres ao longo de sua existência. 

Se muitos desses encontros são indesejados pelas pessoas, outros 

tantos são buscados ativamente no cotidiano ou durante atividades de lazer, 

sejam elas próximas ou distantes das residências. Segundo a U.S. Fish and 

Wildlife Service (2018), 86 milhões de adultos (> 16 anos) participaram de 

algum tipo de observação de vida silvestre (wildlife watching) em 2016 nos 

Estados Unidos da América (EUA), sendo 81,1 milhões perto da residência e 

23,7 milhões longe da residência. A definição de observação de vida silvestre 

utilizada incluiu a observação, alimentação ou fotografia de animais silvestres, 

visita a parques e áreas naturais por causa da vida silvestre, ou manutenção de 

plantas e áreas naturais com interesse principal de beneficiar a vida silvestre. 

Excluíram-se dessas atividades a caça, a pesca, as visitações em zoológicos, 

aquários e museus, e a observação casual (i.e. quando não é o interesse 

principal da atividade). A observação como um interesse secundário 

certamente aumentaria muito o número desses encontros.  

Poucos estudos apresentam dados detalhados sobre o turismo de 

observação de vida selvagem (Balmford, et al, 2009; Brumatti, 2013), e no 

Brasil não é diferente. No entanto, é possível ter uma ideia da dimensão do 

fenômeno ao olharmos para as visitações em unidades de conservação 

federais, que representam uma parcela pequena das áreas onde a observação 

de animais silvestres é praticada ativamente, e onde encontros ocasionais 

ocorrem com frequência. Enquanto nos EUA a visitação em parques e outras 

áreas naturais perto da residência com objetivo de observação de vida silvestre 

foi de 11,4 milhões de pessoas em 2016 (U.S. Fish and Wildlife Service, 2018), 

no Brasil o número de visitantes nas unidades de conservação federais 

(parques, floresta, área de proteção ambiental, reserva extrativistas) foi de 10,7 
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milhões em 2017 (ICMBio, 2018). Estão fora desse censo as visitas em 

unidades de conservação estaduais e municipais, bem como parques urbanos, 

praças e outras áreas verdes que não estão na categoria de unidades de 

conservação. 

A alimentação dos animais constitui uma parte relevante dessas 

atividades de observação. Na pesquisa citada anteriormente, 4,9 milhões de 

estadunidenses alimentaram animais longe da residência e 59,1 milhões 

alimentaram perto da residência no ano de 2016. No que se refere à parcela 

brasileira, também faltam dados sobre esse tipo de atividade, mas sobram 

experiências diárias em que esse comportamento pode ser visto. A observação 

e oferta de alimentos a animais silvestres é um fenômeno tão comum que na 

Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz e no Instituto de Psicologia da 

Universidade de São Paulo, dentro do qual esta dissertação se insere, é 

possível observar cotidianamente frutas deixadas em locais próprios para 

atração de aves e de saguis, que frequentemente se aproximam de salas de 

aula e laboratórios, ou atraem a atenção de funcionários, alunos e professores. 

Em uma rápida busca na internet é possível encontrar placas de “não alimente 

os animais” em diversas línguas, e com desenhos de uma variedade de grupos 

filogenéticos (macacos, patos, crocodilos, etc). Também é possível encontrar 

milhares fotografias de provisão de alimentos nas redes sociais. 

Essa busca por alimentar, tocar, observar e tirar fotografias de animais 

silvestres gera impactos negativos para ambos. A proximidade constante leva o 

animal à habituação, o que o torna suscetível a agressões das pessoas e mais 

propenso a frequentar locais antrópicos perigosos, como rodovias, bem como 

pode aumentar o nível de agressividade dos animais contra as pessoas, 

gerando ataques, arranhões e mordidas (Cox & Gaston, 2018; Fa, 1992; 

Orams, 2002; Santos, 1997). Depois de habituados, a retirada de alimento 

pode levar a um aumento das agressões também (Dubois & Fraser, 2013). A 

oferta de alimentos eleva a taxa reprodutiva da população, aumentando por 

sua vez a densidade populacional e/ou favorecendo migrações locais, 

consequentemente intensificando as agressões intraespecíficas e/ou alterando 

a composição das comunidades (Orams, 2002; Cox & Gaston, 2018). A 

provisão de alimentos pode ainda afetar a saúde dos animais, provocar 

dependência para alimentação e mudanças comportamentais (Cox & Gaston, 
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2018; Dubois & Fraser, 2013; McKinney, 2011; McKinney & Dore, 2018; 

Orams, 2002), como menor tempo de forrageio, redução da área de uso e 

alteração nos padrões normais de migração. O contato próximo entre pessoas 

e animais também viabiliza a circulação e a transmissão de doenças (Dubois & 

Fraser, 2013; McKinney, 2018; Cox & Gaston, 2018).  

Apesar de todos esses impactos negativos, há algumas evidências de 

que essas interações podem trazer benefícios físicos e psicológicos às 

pessoas (Cox & Gaston, 2018; Dubois & Fraser, 2013). Os estudos com 

animais de companhia e de terapia assistida por animais apontam melhora da 

atenção, redução do estresse, do medo e da ansiedade (Beetz et al., 2012). 

Em relação aos animais silvestres especificamente, algumas pessoas 

relataram um aumento de bem-estar e auto-estima ao alimentar animais (Lott, 

2015), uma restauração da atenção e redução do estresse ao ouvir alguns 

tipos de sons de aves (Ratcliffe, Gatersleben & Sowden, 2013), e uma 

sensação de bem-estar ao observar a fauna silvestre (Curtin, 2009). Essa 

relação com a fauna pode trazer ainda benefícios sociais e econômicos, como 

o turismo de base comunitária, bem como contribuir para uma consciência 

ambiental que favorece mudanças comportamentais que beneficiem os não-

humanos (Dubois & Fraser, 2013; McKinney, 2014). A oferta de alimentos em 

certas condições específicas pode ainda suplementar a alimentação de 

espécies ameaçadas em época de escassez de alimentos (Orams, 2002; Cox 

& Gaston, 2018; Dubois & Fraser, 2013) e impactar positivamente a fauna. 

Embora os estudos dos benefícios à saúde e bem-estar associados à 

observação de animais silvestres ainda sejam incipientes, parece significativo, 

e mesmo inevitável, que essas interações continuem existindo. Contudo, há 

necessidade de construirmos caminhos alternativos de interação saudável, o 

que não é trivial e exige a articulação de diversos campos das ciências. A 

Biologia da Conservação (Soulé, 1985) surgiu como um campo científico que 

busca aplicar as ciências biológicas à resolução de problemas ecológicos 

derivados dos impactos humanos, com o foco no mundo não-humano. Mas 

tendo reconhecido cada vez mais os mundos humano e não-humano como um 

sistema acoplado, a Ciência da Conservação emergiu como um campo 

interdisciplinar mais amplo (Kereiva & Marvier, 2012), buscando conciliar a 

conservação da biodiversidade com a saúde e bem-estar humanos.  
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Dessa forma, a busca desses caminhos alternativos não depende 

somente das ciências biológicas (ex.: Krüger, 2005), mas também de análises 

das ciências econômicas (ex.: Zapata, Hall, Lindo & Vanderschaeghe, 2011; 

Manyara & Jones, 2007) e sociais (ex.: Ingold, 2000), incluindo-se os aspectos 

históricos, simbólicos e de comunicação envolvidos, e articulação também das 

áreas de desenvolvimento tecnológico (ex.: Annerstedt et al., 2013; Hausmann 

et al., 2018). A compreensão do comportamento humano subjacente depende 

ainda de diversos campos da Psicologia, com seus diferentes olhares para o 

fenômeno. Abordagens como as Dimensões Humanas da Conservação e 

Manejo da Vida Silvestre (ex.: Manfredo, 2008; Mallick & Driessen, 2003; 

Sekhar, 2003), a Psicologia Ambiental (ex.: Fisher et al., 2011; Knight, 2008; 

Ratcliffe, Gatersleben & Sowden, 2016), e a Psicologia do Desenvolvimento 

(ex.: Melson, 2013, Kahn & Kellert, 2002) tem revelado aspectos importantes 

das relações humano-animal. Entretanto, ao focar na análise apenas do 

comportamento humano, e de seus olhares e percepções sobre a fauna, essas 

abordagens perdem uma dimensão importante de análise que é o não-humano 

como sujeito ativo nas interações.  

Os não-humanos não podem ser entrevistados, mas ocupam micro-

habitats diferentes uns dos outros em parques e áreas verdes, mais próximos 

ou mais distantes das áreas de circulação de visitantes. Por vezes tomam a 

iniciativa de se aproximar das pessoas, e às vezes se afastam ativamente. Não 

somente são agredidos, como agridem. Mesmo a Biologia da Conservação, 

que leva em consideração as populações de animais envolvidas nesses 

conflitos, por não se debruçar sobre dimensões humanas, não é capaz de 

revelar a dinâmica interacional. É dentro deste cenário que a Psicoetologia, 

área híbrida entre as ciências biológicas e humanas que estuda o 

comportamento animal de humanos e não-humanos, mostra sua relevância. 

Esta área já vem investigando essas questões, mas ainda possui certos 

potenciais pouco explorados. Para compreender as contribuições possíveis 

dessa abordagem, revisitaremos os fundamentos teóricos e metodológicos da 

Etologia e da Psicoetologia na próxima seção, contextualizando-os 

historicamente e trazendo outros olhares à luz de discussões mais recentes. 
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2.2 A perspectiva etológica e a abordagem psicoetológica 

 

Para compreender a essência etológica é necessário retomar suas 

origens. A Etologia nasce no início do século XX, a partir de um grupo de 

zoólogos europeus que buscava compreender o comportamento animal, mas 

que estavam insatisfeitos com as abordagens de outros zoólogos e da 

Psicologia Comparada vigentes à época (Tinbergen, 1963; Cunha, 1965). 

Esses outros zoológos focavam especialmente nos estudos anatômicos 

buscando homologias, mas não consideravam como essas estruturas 

funcionavam no animal e geravam seu comportamento. Já a Psicologia 

Comparada buscava as leis gerais do comportamento, mas focava apenas em 

experimentos de laboratório com um número reduzido de espécies animais, 

ignorando a relação do comportamento com o ambiente em que ele se 

desenvolve e a diversidade comportamental existente.  

A Etologia surge buscando compreender os porquês dos animais de 

diversas espécies se comportarem da forma como se comportam, levando em 

consideração seu ambiente natural e adotando uma perspectiva evolucionista. 

Ao adotar uma perspectiva evolucionista, a Etologia considera os humanos 

também animais e, portanto, a compreensão do comportamento humano está 

incluída em seus objetivos, o que não implica em estabelecer paralelos e 

projeções diretas entre humanos e não-humanos. Pelo contrário, da mesma 

forma que leva em consideração as especificidades de cada uma das espécies, 

as especificidades humanas também devem ser consideradas (Hinde, 1982). 

Para o estudo do comportamento, a etologia utiliza tanto observações 

naturalísticas, como experimentos de campo e de laboratório. Em ambiente 

natural, a utilização de métodos de observação e descrição são fundamentais, 

gerando descrições minuciosas do comportamento (Cunha, 1975). Essas 

descrições levam ao delineamento de estudos que investigam correlações em 

campo entre comportamentos e diferentes condições. Ao observar se a 

magnitude de um comportamento está associada a diferentes condições, ou 

como ele varia de acordo com a magnitude de uma determinada variável, é 

possível estabelecer por indução as correlações entre comportamentos e 

variáveis que os influenciam (Fragaszy & Perry, 2003). O comportamento 

também pode ser investigado em experimentos de campo e laboratório a partir 
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de métodos dedutivos e ferramentas analíticas, levando ao refinamento as 

descobertas (Cunha, 1975; Fragaszy & Perry, 2003).  

Cesar Ades (Ades, 1986/2018) e Walter Cunha (Cunha, 2004) utilizam o 

termo “psicoetologia” para e referir a um estudo etológico com ênfase nos 

temas de interesse da psicologia, como os aspectos envolvidos no processo de 

ajuste ao ambiente de cada indivíduo, como motivação, emoção e 

personalidade. Porém, considera o contexto naturalístico e a relevância 

ecológica desses comportamentos dentro do ambiente natural dos organismos, 

mesmo quando se tratam de estudos de laboratório: 

 

“Essa perspectiva, que pode ser qualificada de psicoetológica, implica 
numa ampliação do quadro de referência da psicologia experimental, no 
sentido de maior “etologização e “ecologização”. (...) “Etologizar” é 
simplesmente trazer a investigação em psicologia experimental de volta às 
suas fontes biológicas, chamando a atenção para a análise de 
comportamentos ecologicamente relevantes (...); enfatizando a importância do 
cenário natural como quadro de referência e recuperando, embora seja este 
um objetivo árduo e ardiloso, a intenção comparativa.” (Ades, 1986/2018, p. 22) 

 

Um aspecto característico da Etologia e da abordagem psicoetológica é 

o estudo de diferentes níveis de análise do comportamento. Em seu trabalho 

clássico, Tinbergen resgatou os níveis Valor de Sobrevivência, Evolução e 

Causação propostos por Huxley (1942), e adicionou a Ontogenia, 

estabelecendo os famosos ‘Quatro Porquês’. Segundo Tinbergen (1963), o 

Valor de Sobrevivência (também chamado de Função) seria se e como o 

comportamento contribui para a sobrevivência dos indivíduos, e a Evolução 

seria a identificação da história das modificações do comportamento e de seus 

processos, através de sua comparação entre linhagens relacionadas. Juntos 

esses dois níveis reúnem as causas últimas do comportamento, isto é, aquelas 

que levaram durante a história evolutiva à ocorrência de comportamentos 

similares num conjunto de indivíduos aparentados. As causa próximas reúnem 

os outros dois níveis, e são aquelas que resultam diretamente na exibição do 

comportamento pelo indivíduo ao longo de sua vida. Tinbergen (1963) definiu 

Causação como a maquinaria interna que causa os padrões comportamentais, 

e Ontogenia como o estudo das mudanças que acontecem nessa maquinaria 
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durante o desenvolvimento até a maturidade, e como essas mudanças são 

controladas.  

Embora as descrições e os níveis de análise ainda sejam muito 

utilizados, os estudos sobre comportamento e evolução se modificaram, 

ganhando novas preocupações e exigindo um refinamento das proposições 

iniciais. Atualmente alguns autores utilizam o termo ‘Valor Adaptativo’ ao invés 

de Valor de sobrevivência, pois a importância desse nível está em se e como a 

exibição de um comportamento aumenta a probabilidade dele ser exibido na 

geração posterior. A sobrevivência pode aumentar as chances de um indivíduo 

ter mais descendentes, e consequentemente do comportamento ser exibido na 

geração posterior, mas ela não garante isso. Dessa forma é necessário 

considerar o sucesso reprodutivo do indivíduo, e não apenas a sobrevivência. 

Já outros autores (Bateson e Laland, 2013) preferem utilizar o termo ‘Utilidade 

Atual’ porque a função atual do comportamento pode ser diferente da função 

original. O ambiente se modifica ao longo do tempo, de modo que a presença 

do comportamento pode não ser mais necessária (e nem prejudicial) para 

possibilitar a sobrevivência e reprodução diante de novos desafios ambientais, 

e dessa forma o termo enfatiza que as investigações desse nível devem focar 

nas implicações para o sucesso reprodutivo no momento atual. 

Com relação à Evolução, ou Filogênese (Nesse, 2013), a seleção 

natural era o processo evolutivo mais ressaltado à época de Tinbergen. No 

entanto Bateson e Laland (2013) apontam que desde então houve a 

descoberta de outros processos que influenciam na história evolutiva, como a 

construção de nicho. Os organismos têm um papel ativo no ambiente, 

modificando-o através de seus comportamentos, e constroem assim seu 

próprio nicho de desenvolvimento, bem como o nicho de desenvolvimento das 

próximas gerações de sua e de outras espécies (Odling-Smee, 1996). Essas 

modificações implicam que os organismos influenciam na geração de desafios 

e soluções para as pressões ambientais que sua geração enfrenta, bem como 

para o que as futuras gerações enfrentarão. Ao influenciar as pressões 

ambientais, podem modificar as pressões seletivas e consequentemente 

participar do processo de seleção natural (Fragaszy & Perry, 2003). Além 

disso, ao compreender os organismos como agentes ativos, os descendentes 

herdam recursos ecológicos do ambiente, tradições comportamentais e 
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heranças culturais (Bateson & Laland, 2013). Esses fatores, juntamente a 

muitos outros, constituem recursos de desenvolvimento do comportamento, 

que possibilitam a reconstrução de comportamentos semelhantes entre 

gerações (Oyama, Griffiths & Gray, 2003).  

Bateson e Laland (2013) criticam também o termo ‘Causação’, e 

sugerem uma extensão da análise ontogenética. As interações entre recursos 

de desenvolvimento provocam a emergência do comportamento, tendo assim 

uma dimensão temporal histórica, que se sobrepõe à ontogênese. Para os 

autores, o termo ‘Mecanismos de Controle’ representa melhor a investigação 

de fatores pontuais que são necessários para a cadeia de relações que causa 

o comportamento, e que incluem fatores ambientais subjacentes. Já a 

ontogênese passou a ser vista como sendo dinamicamente construída ao longo 

de toda trajetória de vida do organismo, incluindo as modificações que ocorrem 

na vida adulta e na senescência, porque os organismos estão em constante 

desenvolvimento (Resende, 2011).  

Enquanto os Mecanismos de Controle referem-se a um ponto específico 

da Ontogênese, a Utilidade Atual se refere a um ponto específico da 

Filogênese. A Ontogênese e a Filogênese são interligadas pelo seu caráter 

histórico, uma vez que a Filogênese é a continuação para além da vida do 

indivíduo. Portanto, as diferenças entre os níveis de análise são 

essencialmente a escala temporal utilizada. Apesar dos níveis de análise 

serem úteis para a compreensão dos diferentes aspectos, eles se sobrepõem e 

são interdependentes (Tinbergen, 1963), necessitando de uma integração entre 

eles para uma melhor compreensão do comportamento. Essa integração 

continua sendo um desafio para a área até hoje (Bateson & Laland, 2013), mas 

é importante na medida em que o que é descoberto em um nível gera 

hipóteses e questões a outro nível.  

No nível de análise dos mecanismos de controle, o estudo das 

dinâmicas de interação são importantes para as discussões sobre interação 

entre humanos e animais silvestres. Robert Hinde (1982) foi um dos etólogos e 

psicoetólogos dedicados a estudar essa temática. Para ele, desvendar essas 

dinâmicas exige a descrição do conteúdo e qualidade das interações. 

Conteúdo no sentido de quais comportamentos são exibidos e quais categorias 

de indivíduos estão em interação (ex. parentesco, sexo, idade); e qualidade no 
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sentido de intensidade do comportamento, grau de coordenação e exibição de 

sinais verbais e não-verbais. A dinâmica de interação também possui uma 

dimensão temporal, porque ela muda ao longo do tempo. Por isso é necessário 

descrever também a diversidade de interações, os padrões de interação e sua 

frequência relativa (i.e. o quanto são exibidos em relação a outros padrões). A 

reciprocidade (comportamentos similares simultâneos) e a complementaridade 

(comportamentos diferentes que se complementam), bem como a percepção 

do outro e o comprometimento com o outro (o quanto permite ou espera 

continuar a relação) também são aspectos importantes para a descrição. 

Em termos de níveis de complexidade social, as interações recorrentes 

entre dois indivíduos constituem as relações, que por sua vez constituem a 

estrutura social, formando diferentes camadas emergentes com propriedades 

específicas, como normas sociais e instituições entre os humanos, por 

exemplo. Como os diferentes níveis se afetam mutuamente, é necessário a 

descrição de padrões emergentes dos outros níveis, logo deve-se considerar, 

por exemplo, como a rede de relações com outros indivíduos afeta as relações 

de uma díade, e como a personalidade do indivíduo afeta a construção dessas 

redes (Hinde, 1982). Além disso é importante considerar as especificidades da 

espécie, pois cada uma exibe estruturas sociais diferentes, muitas vezes 

relacionadas a fatores ecológicos (Hinde, 1982). 

Nas próximas seções discutiremos as implicações e desafios dos 

principais aspectos dessa abordagem para as pesquisas sobre interações entre 

humanos e não-humanos, bem como para a busca de soluções para os 

conflitos que surgem entre eles quando estão envolvidos em atividades de 

lazer e turismo em parques e áreas verdes.  

 

2.3 Causas últimas e a geração de hipóteses para causas próximas 

 

As interações interespecíficas e a oferta de alimentos não são 

comportamentos exclusivamente humanos, ocorrendo tanto em nossos 

parentes primatas como também em alguns mamíferos não-primatas. Esses 

fenômenos podem contribuir para a sobrevivência e reprodução dos indivíduos 

que os exibem, ou até mesmo ter um papel dentro do contexto social da 

espécie. A formação de grupos de espécies mistas pode trazer vantagens de 
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forrageio, como facilitação na detecção e acesso a alimentos, e de anti-

predação, como detecção, diluição de risco e ataque a predadores comuns 

(Goodale, Beauchamp & Ruxton, 2017). Além disso, pode haver vantagens 

sociais relacionadas à competição e à reprodução, como auxílio na defesa de 

território contra outros coespecíficos e aumento no número de indivíduos sem 

competição por reprodução, e práticas de futuras situações sociais, que trazem 

benefícios para indivíduos que vivem em grupos de espécies mistas 

(Stensland, Angerbjorn & Berggren, 2003). De forma mais direta, interações de 

agressão, contato físico, catação, cópula, cuidado parental e brincadeiras entre 

espécies já foram reportados em mamíferos (Stensland, Angerbjorn & 

Berggren, 2003), incluindo cetáceos. Já em relação às brincadeiras, para 

Struhsaker (1981) elas ocorrem entre juvenis que ainda não estabeleceram 

suas relações com outras espécies, e pode ser que sejam importantes para 

este estabelecimento.  

No que se refere aos primatas não-humanos, eles se envolvem em 

associações com grupos taxonômicos tão diversos como outros mamíferos, 

aves, répteis e peixes. A maioria dessas associações envolve benefícios 

alimentares aos não-primatas (Heymann & Hsia, 2015), especialmente de 

folhas e frutas que caem durante o forrageio e que se tornam disponíveis para 

animais de outras espécies. Os autores destacam inclusive que o 

comportamento seletivo e frequente de vários primatas de deixar cair parte do 

alimento (wasteful feeders), juntamente com a vida em grupos sociais e o modo 

de vida arborícola, os tornam mais prováveis de atrair a presença de outras 

espécies (Howe, 1980; Richard, 1985 citado por Heymann & Hsia, 2015). 

Verbek e de Waal (2002) também enfatizam esses aspectos na promoção de 

interações sociais interespecíficas, nos lembrando que macacos solicitam 

catação (grooming) de animais com pêlos que tendem a viver em árvores, viver 

em grupos sociais, e que exibem sinais sociais.  

Além disso, há relatos de interações interespecíficas envolvendo adultos 

e infantes de espécies diferentes (Izar et al., 2006), o que podem ser 

explicadas por uma tolerância e atração por características infantis. Dentro do 

contexto de coespecíficos, essas características infantis têm um papel na 

promoção do cuidado parental, aumentando as chances da própria prole 

sobreviver (Lorenz, 1981/1995) e, consequentemente, o sucesso reprodutivo 
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daquele que o exibe. A generalização desse cuidado para filhotes não 

aparentados pode ser um subproduto dessa pressão evolutiva por cuidado 

parental.  

Há ainda um outro fenômeno observado em primatas não-humanos que 

pode nos ajudar a elucidar as causas do comportamento de oferta de 

alimentos, que é o compartilhamento de alimento (food sharing). Ele ocorre 

entre coespecíficos não necessariamente aparentados, e é definido como 

quando um indivíduo que poderia defender um item alimentar permite ou facilita 

que outro indivíduo consuma o item ou parte dele (Stevens & Gilby, 2004). 

Entre as hipóteses que vêm sendo discutidas para explicar a ocorrência desse 

comportamento, que é custoso para o indivíduo que o exibe, estão a partilha 

sob pressão (sharing under pressure) e a reciprocidade. A hipótese da partilha 

sob pressão prevê que os custos de defender o recurso alimentar de outro 

indivíduo que tenta obtê-lo, ou que solicita o recurso (begging behavior), são 

maiores do que os benefícios (Wragham, 1975), e por isso o indivíduo permite 

ou possibilita que outro tenha acesso. Já a reciprocidade prevê que o animal 

que o exibe receberá um retorno pelo benefício posteriormente (Trivers, 1971; 

Brosnan & de Waal, 2002), que não necessariamente precisa ser o alimento 

propriamente dito (trade), mas pode ser catação ou outros benefícios sociais 

(de Waal, 1989), por exemplo. 

A ocorrência das interações interespecíficas e da partilha de alimentos 

em outras espécies aparentadas nos traz possibilidades de investigação das 

causas das interações entre humanos e animais silvestres. Ao se aproximarem 

das pessoas, os animais silvestres acabam obtendo uma facilidade na busca e 

acesso a alimento, que de outro modo demandaria maior tempo e energia para 

o forrageio. Essa facilidade por vezes pode trazer benefícios individuais de 

maior consumo energético, aumentando suas possibilidades de sobrevivência 

em épocas de escassez de alimento, e também aumentando as taxas 

reprodutivas. A habituação aos humanos pode levar os indivíduos a ocuparem 

áreas antrópicas com menor presença de predadores, o que poderia aumentar 

sua proteção a eles. Estudos que investiguem o papel ativo deles em se 

aproximar na presença ou não de alimentos, ou manter-se próximo aos 

humanos na presença ou não de predadores podem contribuir para a 

descoberta de mecanismos de regulação proximais.  
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De forma semelhante à presença de comportamentos de cuidado com 

infantes de outras espécies, características infantis de humanos e de outros 

animais podem elicitar a atenção, afeição e cuidado dos humanos (Lorenz, 

1981/1995; Glocker et al., 2009; Borgi, Cogliati-Dezza, Brelsford, Meints & 

Cirulli, 2014; Borgi & Cirulli, 2016) e, portanto, a presença de filhotes pode ser 

um aspecto interessante de ser investigado em relação ao início e também ao 

tipo de interação que se segue. Além disso, humanos tendem a 

antropomorfizar mais espécies que mostram neotenia (Horowitz & Beckoff, 

2007), ou seja, a prolongação temporal dessas características infantis. Por 

isso, outro aspecto interessante é com quais espécies os humanos interagem e 

compartilham alimentos, uma vez que pode existir um caráter de afeição e 

cuidado envolvido, ou até mesmo social no sentido de estabelecer contato 

físico com animais que exibem sinais sociais, levando-os a perceber o 

comportamento desses animais como uma resposta social a seus próprios 

comportamentos.  

Os períodos do desenvolvimento também constituem outro aspecto 

interessante, pois, enquanto as brincadeiras interespecíficas entre animais 

silvestres costumam ocorrer com juvenis, as interações de humanos com 

outros primatas frequentemente contam com a presença de crianças (Fuentes 

et al., 2008; Sharma, Vijay, Devilal, Ram & Rajpurohit, 2010; Pérez‐Galicia, 

Miranda-Anaya, Canales-Espinosa & Muñosz-Delgado, 2017). Por causa disso, 

investigações dos contextos lúdicos das interações com animais silvestres 

podem permitir identificar aspectos importantes do início do desenvolvimento 

dos indivíduos que os tornam propensos a explorar o contato com outras 

espécies. Alguns trabalhos experimentais nesse sentido já foram realizados, 

como a descoberta de que crianças se atraem mais por animais vivos do que 

por brinquedos ou outros estímulos (Lo Blue et al, 2013; Kidd & Kidd, 1987; 

Hunt, Hart & Gomulkiewick, 1992).  

Além disso, a oferta de alimentos de turistas a animais silvestres pode 

ser considerada um compartilhamento de alimento. Desse modo, levanta várias 

possibilidades de investigação de sua ocorrência, a depender do contexto. A 

aproximação excessiva dos animais muitas vezes vem acompanhada de uma 

solicitação pelo alimento (begging behavior), o que pode fazer com que o 

turista sinta receio de sofrer mordidas ou agressões que lhe são custosas, e 
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então solte ou facilite o alimento para o animal. Sabbatini, Stamati, Tavares, 

Giuliano e Visalberghi (2006) observaram que 39,6% das interações das 

pessoas com macacos-prego em um parque (Brasília, DF) foram iniciadas 

pelos próprios macacos. Além disso, 47% dessas interações envolviam o roubo 

de algo, sendo alimento na maior parte das vezes, e 17,4% de todas as 

interações envolveram os macacos perseguindo e ameaçando os visitantes. 

Com ou sem intencionalidade, o compartilhamento de alimento com o animal 

também pode proporcionar um contato físico ou social, o que pode constituir 

um retorno prazeroso do ponto de vista do visitante. Ou até mesmo ter um 

papel em testar as possibilidades e limites do animal como parceiro social. De 

fato, como aponta Orams (2002), alimentar os animais possibilita uma maior 

proximidade a eles, permitindo a observação detalhada. Distinguir se esses 

diferentes contextos estão envolvidos tem implicações decisivas para o manejo 

da situação, uma vez que a alimentação em si pode estar regulando os outros 

comportamentos exibidos nas interações. Na próxima sessão, exploraremos os 

diferentes aspectos envolvidos na dinâmica interacional, e como eles são 

regulados e modificados. 

 

2.4 Causas próximas e a dinâmica de interações 

 

Muitos dos mecanismos que resultam na exibição dos comportamentos 

de interação entre humanos e não-humanos ao longo de suas vidas 

certamente fazem parte de outras interações sociais, mas devem ser 

explorados considerando as especificidades dos animais silvestres. Evidências 

de empatia, por exemplo, têm sido vistas nas relações entre pessoas e cães 

(Savalli, Frank & Albuquerque, 2017), que por sua vez trazem benefícios à 

saúde, bem-estar, sociais e emocionais aos humanos (Resende, no prelo). 

Entretanto, as relações com animais de companhia costumam conter um 

vínculo social de atenção e apego (Borgi & Cirulli, 2016). Essas relações 

podem ser bastante semelhantes àquelas entre humanos (Bowlby, 1969/1982; 

Ainsworth & Bowlby, 1991), inclusive com mecanismos neurofisiológicos que 

desencadeiam aumento de oxitocina durante as interações afiliativas 

(Nagasawa et al., 2015). Na relação com não-humanos, esses mecanismos 

parecem ter emergido de um processo de domesticação, e costumam envolver 
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uma relação prolongada, o que difere bastante daquelas interações em 

contexto turístico com animais silvestres. Muitos turistas interagem apenas uma 

vez com um determinado indivíduo, expressando contato físico e oferta de 

alimentos até mesmo na primeira vez que vêem aquela espécie animal 

pessoalmente. Por isso, o apego em si não parece estar vinculado diretamente 

ao fenômeno em questão e a seus benefícios à saúde humana. Apesar disso, 

há algumas evidências que colocam a empatia como um potencial mecanismo 

que promove o surgimento e a regulação do fenômeno.  

Estudos utilizando questionários, condições experimentais e animais 

cativos verificaram que as pessoas tendem a exibir empatia mais fortemente a 

animais percebidos como mais similares a humanos, geralmente aqueles 

filogeneticamente mais próximos (Westbury & Neumann, 2008; Vanutelli & 

Balconi, 2015). Além disso, estudos utilizando questionários, condições 

experimentais e animais cativos verificaram que as pessoas tendem a exibir 

empatia mais fortemente a animais percebidos como mais similares a 

humanos, geralmente aqueles filogeneticamente mais próximos. As pessoas 

têm maior preferência (Batt, 2009; Borgi & Cirulli, 2015; Carr, 2016), escolhem 

observar, doam mais num cenário hipotético de conservação (Colléony et al., 

2017; DeKay & McClelland, 1996; Gunnthorsdottir, 2001; Samples, Dixon & 

Gowen, 1986), exibem maior empatia (Westbury & Neumann, 2008), escolhem 

para sobrevivência (Tisdell, Wilson & Nantha, 2006), atribuem estados mentais 

(Hills, 1995) e respondem ao sofrimento (Plous, 1993) de animais com maior 

proximidade filogenética. Apesar dessa tendência ser verificada do ponto de 

vista dos humanos, faltam estudos que tratam de interações com várias 

espécies (ex. Páramo, 2004; McKinney, 2014), e que revelem se essa 

tendência é ecologicamente relevante, se expressando em contexto 

naturalístico. Não se sabe também como ela se reflete na dinâmica de 

interações, uma vez que em contexto naturalístico os animais silvestres podem 

exercer seu papel ativo. 

O papel ativo dos animais é importante de ser levado em consideração 

não somente para a compreensão da empatia, mas dos mecanismos de 

regulação como um todo. É ao interagir com o mundo ao seu redor (ouvindo, 

cheirando, tocando, etc) que os indivíduos percebem e o experimentam, 

adquirindo conhecimento sobre ele (Melson, 2002), e então agem novamente, 
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modificando seu próprio comportamento e o ambiente ao seu redor, um 

processo cíclico chamado de percepção-ação (Fragaszy & Perry, 2003; 

Resende, no prelo). Nesse processo, os organismos ajustam seu 

comportamento de acordo com as oportunidades e possibilidades que o 

ambiente físico e social fornece, um conceito conhecido como affordances1 

(Gibson & Pick, 2000; Barrett, Henzi & Lusseau, 2012). Essas affordances são 

propriedades do ambiente relativas ao organismo, e portanto não estão 

exatamente no organismo e nem no ambiente, mas na relação entre eles 

(Fragaszy & Mangalam, 2018). Por isso, dois indivíduos com tamanhos 

diferentes, por exemplo, podem perceber uma mesma propriedade e explorar 

as oportunidades de interação com ela de modos distintos.  

O ambiente, por sua vez, inclui superfícies, objetos, lugares, eventos, e 

também coespecíficos e outros animais. Ou seja, ele é formado por tudo o que 

se relaciona e pode ser percebido pelo organismo, havendo então uma 

complementaridade entre organismo e ambiente (Gibson, 1979/2015). Essa 

complementaridade é importante para compreendermos a dinâmica 

interacional. Entre coespecíficos, costumamos considerar os indivíduos dentro 

da dinâmica de grupos, que pode ser vista como um processo de ajustamento 

dinâmico, uma vez que a forma como os indivíduos se comportam restringe as 

possibilidades de interação (Barrett, Henzi & Lusseau, 2012). Nas interações 

interespecíficas não é diferente, pois um indivíduo pode se aproximar ou evitar 

o indivíduo de outra espécie, o que por sua vez pode aumentar ou reduzir 

agressão, alimentação ou pedido de comida (begging behavior) por exemplo, 

resultando em diferentes dinâmicas.  

 Dentro da dinâmica interacional, os animais apresentam características 

físicas (ex. tamanho, formato, textura corporal, etc) e comportamentais que 

mantém uma certa constância e que também se modificam ao longo do tempo. 

O formato corporal, por exemplo, pode ser constante, mas os organismos 

modificam sua postura conforme se movem. Tais características constantes e 

                                                           
1 Este é um conceito criado por J.J. Gibson (1979/2015). Segundo Gibson & Pick (2000), p. 15, 
as affordances são o “ajuste entre as capacidades do [organismo] e as oportunidades de 
interação que o ambiente suporta (ambas boas e ruins) que tornam possível uma dada 
atividade. (...) Affordances são propriedades do ambiente assim como elas estão relacionadas 
às capacidades dos [organismos] em utilizá-las. Elas não incluem apenas objetos, mas 
propriedades de layout, como superfícies, quinas e buracos. Affordances são também 
oferecidas por eventos, incluindo eventos sociais (...) como uma face amável ou raivosa”. 
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estados temporários permitem certas formas de interação, como  se aproximar 

de um coelho permitiu comê-lo para algum de nossos ancestrais, e enquanto 

de um tigre de ser comido (Gibson, 1979/2015). Nas relações com animais de 

companhia, muito pouco se sabe sobre como elas são influenciadas pelas 

características físicas dos não-humanos, e menos quando envolvem espécies 

menos tradicionais (Borgi & Cirulli, 2016).  No entanto, estudando a interação 

de crianças com animais em geral, Myers (1996) encontrou recorrentemente 

uma busca pela sensação tátil, mesmo quando esta não era permitida, e as 

texturas dos corpos dos animais foram ressaltadas. Assim, as características 

físicas e comportamentais provavelmente são importantes para a avaliação das 

interações com animais silvestres, porque a forma como percebemos e agimos 

em relação a essas características deles pode nos levar a deixar ser mordidos 

quando na tentativa de tocá-los, ou então agredi-los ao perceber uma 

aproximação excessiva como um perigo, por exemplo.  

Essas propriedades físicas e comportamentais estão imersas em 

contextos de lugares e momentos. Situado dentro de ponto de vista local e 

temporal, o organismo pode ver determinados aspectos do ambiente e estar 

alheio a outros, assim como o ocupa, o que permite ou não ser visto por outro 

(Gibson, 1979/2015).  Por isso, a forma como tais propriedades se relacionam 

com os demais aspectos do ambiente alteram suas oportunidades e 

possibilidades de interação. Assim, fatores como a visibilidade do animal, a 

possibilidade de contato físico, a motivação da visita e a percepção de risco 

podem alterar a dinâmica. De fato, variáveis como preferência por animais 

grandes e exóticos exibidos em recintos mais abertos foram relacionadas com 

o interesse dos visitantes por observar animais cativos (Santos, Martins, 

Guedes & Bicca-Marques, 2012). Outros autores também encontraram que 

animais maiores e mais ativos, maior proximidade e visibilidade dos animais, 

bem como suas características físicas e a presença de filhotes estiveram 

relacionadas às preferências de visitantes ao se relacionar com animais cativos 

(Bitgood, Patterson & Benefield, 2013). 

Com relação ao momento, a sequência comportamental desencadeada 

pela ajuste entre a pessoa e o animal silvestre desencadeia diferentes 

trajetórias de interação social, assim como nos explica Gibson:  
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“What the other animal affords the observer is not only behavior but also social 
interaction. As one moves so does the other, the one sequence of action being 
suited to the other in a kind of behavioral loop. (...) An understanding of life with 
one’s fellow creatures depends on an adequate description of what these 
creatures offer and then on an analysis of how these offerings are perceived“ 
(Gibson, 1979/2015, p.36)2 

 

Apesar das affordances serem individuais, quando olhamos para 

relações entre espécies, os indivíduos participantes geralmente são mais 

diferentes entre si do que em relação a seus coespecíficos. Dessa maneira, 

alguns padrões gerais de oportunidades e possibilidades de interação podem 

ser identificados em indivíduos pertencentes à mesma espécie quando estão 

em um contexto similar. Um exemplo disso pode ser visto em McKinney (2014), 

em que a autora encontrou respostas espécie-específicas em seu estudo 

comparando as interações de humanos com outros primatas na Costa Rica. As 

interações envolvendo o macaco-prego-de-cara-branca (Cebus imitators) foram 

mais frequentes e de formas mais variadas do que aquelas envolvendo bugios 

(Alouatta palliata). Além disso, os macacos-prego-de-cara-branca mostraram 

um padrão mais agregado de interações, com a maior parte delas sendo 

iniciadas por eles e envolvendo múltiplos atores, diferentemente dos bugios. 

O contexto social de coespecíficos também é um ponto de análise, pois 

o processo de percepção-ação é socialmente mediado (Heft, 2007), e pode 

assim ressaltar propriedades ou motivar a exploração de affordances não 

percebidas anteriormente. Durante as interações com animais não-humanos é 

comum haver interações entre humanos, e o animal em questão pode servir 

como foco de atenção conjunta, promovendo um aumento nas interações 

sociais entre as pessoas (Beck et al, 2001; Melson, 2013; Nielsen & Delude, 

1989; Hunt, Hart & Gomulkiewicz, 1992). Esse momento entre coespecíficos 

pode ser valiosíssimo para investigar as motivações por trás das interações 

com animais silvestres, uma vez que durante sua ocorrência as pessoas falam 

com e sobre os animais: o que nos animais lhes chama a atenção, revelam a 

natureza da interação, como encaram diferentes espécies e o que estão 

pensando sobre o animal e a interação. O contexto social também se aplica 
                                                           
2 O que o animal permite àquele que o observa não é apenas o comportamento em si, mas 
também a interação social. Quando um se move, o outro se move, numa sequência de ações 
ajustadas um ao outro em um tipo de recorrência comportamental. A compreensão da vida com 
as outras criaturas depende de uma adequada descrição do que elas têm a oferecer, e também 
da análise de como essas ofertas são percebidas. 
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aos não-humanos, pois os coespecíficos podem competir por comida ofertada 

pelos humanos, ou modificar o comportamento na presença de um filhote, o 

que leva a diferentes caminhos de interação. 

Aliás, a identidade dos coespecíficos é um aspecto muito importante 

dentro do contexto social. Dependendo de quem está junto na interação e de 

sua quantidade, pode-se desencadear padrões comportamentais distintos. 

Como previamente discutido, crianças parecem estar presentes em grande 

parte das interações com os animais silvestres (Fuentes et al., 2008; Sharma et 

al., 2010; Pérez‐Galicia et al., 2017), especialmente durante as ofertas de 

alimento. No entanto, não necessariamente são elas que se aproximam e 

oferecem alimento aos primatas não-humanos. Pelo contrário, os adultos 

parecem estimular e mediar essas interações das crianças (Leite, Duarte & 

Young, 2011; Sabbatini et al., 2006; Sharma et al., 2010; Hsu, Kao & 

Agoramoorthy, 2009; Fuentes et al., 2008). Embora inexplorada, existe a 

possibilidade de que a quantidade de humanos e não-humanos em circulação, 

e a proporção de um em relação ao outro afetem a dinâmica, pois a presença 

de vários coespecíficos pode dar uma sensação maior de controle e menor 

risco. Vários não-humanos tentando obter alimento de uma pessoa 

desacompanhada poderia levá-la a perceber a situação como uma maior 

exposição ao risco de ser mordida, por exemplo. 

Nesse contato com coespecíficos, e também com os interespecíficos, as 

pessoas expressam emoções. Embora ainda pouco exploradas na dinâmica de 

interação, as pessoas experienciam emoções diversas quando observam 

diferentes tipos de animais (Myers, Saunders & Birjulin, 2004), como emoções 

negativas direcionadas a cobras e emoções positivas direcionadas a primatas, 

o que depende ainda de características da própria pessoa e do contexto. 

Sabbatini (2006) observou que os visitantes aparentaram agressividade, medo 

(frightened) e irritação (annoyed) quando responderam negativamente às 

interações com macaco-prego, e divertidos (amused), excitados ou surpresos 

quando responderam positivamente. As emoções são parte constituinte da 

socialidade humana, modulando e sendo moduladas por esse processo de 

ajustamento com o parceiro social. E os não-humanos, expressando também 

emoções ainda que de forma diferenciada, participam desse ajustamento, 

sendo suas expressões percebidas de múltiplas formas pelas pessoas. Essas 
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diferentes percepções das expressões não humanas podem gerar distorções, 

de modo que muitos humanos tendem a antropomorfizar animais (Urquiza-

Haas & Kotrschal, 2015), identificando as expressões de forma errada e se 

expondo ao risco de agressões (Maréchal, Levy, Meints & Majolo, 2017), ou 

mesmo atribuindo emoções e sentimentos humanos (Melson, 2010). Isso 

poderia explicar, por exemplo, o porquê alguns visitantes atribuem o pedido de 

alimento (begging behavior) de macacos-prego a eles estarem com fome, 

ainda que possam estar envoltos por um ambiente com recursos alimentares, 

sejam provisionados por funcionários do parque em que vivem, e tenham 

passado boa parte do dia obtendo alimentos antrópicos altamente calóricos de 

outros visitantes (São Paulo, SP - observação pessoal). Leite, Duarte e Young 

(2011), estudando a relação das pessoas com saguis (Callithrix penicillata) em 

um parque de Belo Horizonte (MG), também encontraram um número 

significativo de pessoas que achava que os saguis do parque estavam 

famintos. E isso não é uma particularidade do Brasil, pois Sha et al. (2009) 

constataram que 65% das pessoas inclinados a alimentar os macacos (Macaca 

fascicularis) em um conjunto de reservas de Singapura acreditam que os 

macacos não tem comida natural suficiente. 

Alguns animais que passaram por um processo de domesticação, como 

cães e cabras, são capazes de diferenciar a direção do olhar e/ou pistas 

emocionais humanas (Albuquerque et al, 2016; Savalli, Resende & Gaunet, 

2016; Nawroth et al., 2018). Em laboratório, alguns primatas não-humanos são 

sensíveis ao estado de atenção e dicas corporais/faciais humanas (Hostetter, 

Cantero & Hopkins, 2001; Hattori, Kuroshima & Fujita, 2010; Bourjadeet al., 

2014; Canteloup, Bovet & Meunier, 2015). Embora não tenham uma história 

compartilhada tão próxima, considerar a postura e/ou orientação da face 

humana pode ser ecologicamente relevante para um animal silvestre motivado 

a obter alimento de um turista ou evitar uma agressão. Por isso, investigar a 

sensibilidade deles a essas pistas humanas, e sua relação com as tomadas de 

decisão e estratégias utilizadas em contexto turístico pode revelar aspectos 

importantíssimos da dinâmica interacional. 

Ainda que as interações com animais silvestres tenham um caráter 

efêmero como previamente mencionado, a dinâmica interacional com eles 

também possui uma dimensão temporal. Obviamente essa dimensão não pode 
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ser compreendida no nível das díades de indivíduos, mas dentro da estrutura e 

das normas sociais. Através da mediação de adultos durante as interações das 

crianças com os animais, certas visões morais e culturais sobre eles são 

transmitidas às crianças, bem como estas são encorajadas a interagir de 

maneiras específicas (Melson, 2013). Desse modo, certos padrões 

comportamentais podem ser mais frequentemente observados sendo 

direcionados a certas categorias de animais. De maneira complementar, 

quando não-humanos são expostos a certos modos de interação de forma 

recorrente, eles podem exibir certos comportamentos aos humanos com maior 

frequência. Segundo McKinney (2014), a probabilidade de interações com 

humanos podem ser aumentadas quando os infantes vivem em contato 

próximo com humanos e se habituam. Essa habituação por sua vez, pode 

modificar as interações ao longo do tempo, trazendo problemas como a 

agressividade aos humanos e consequente intolerância aos animais (Zhao & 

Deng, 1992; Martins, 2005). 

Dada a relevância da dimensão temporal mencionada, podemos 

considerar humanos e não-humanos como um sistema interdependente 

(Melson, 2002), no qual os sujeitos constituintes do sistema modificam as 

trajetórias de desenvolvimento uns dos outros. Esse olhar nos permite entender 

que as trajetórias de desenvolvimento podem ser modificadas pelas interações 

interespecíficas, refletindo-se em diferentes comportamentos mesmo ao longo 

da vida adulta, dado que os valores culturais não são estáticos, modificando-se 

com novos contextos e experiências (Humle & Hill, 2016). Essas mudanças ao 

longo da vida dos indivíduos são um ponto crucial para a compreensão da 

dinâmica de ajustamento num mundo cada vez mais modificado pelas pessoas. 

Infelizmente ainda sabemos muito pouco sobre como os mecanismos de 

regulação do fenômeno em questão são reconstruídos e reconfigurados entre 

gerações. Poucos são os estudos sobre o efeito a longo prazo da oferta de 

alimentos aos animais (Dubois & Fraser, 2013; Zhao & Deng, 1992; Donaldson 

et al., 2012), por exemplo. Contudo, investigações nesse sentido são cruciais 

para fazermos previsões mais robustas do processo de ajustamento a longo 

prazo, e de como podemos nos antecipar a possíveis problemas. 

Ao olharmos para os organismos como agentes ativos, capazes de 

alterar o ambiente ao seu redor, compreendemos que mesmo os parques 
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urbanos e nacionais são resultado de uma construção dinâmica (Heft, 2007). 

Há nessa construção esforços humanos em conservar e manter as 

características percebidas como “naturais” do espaço, e de humanos e não-

humanos em utilizá-lo de modo a suprir suas necessidades fisiológicas, sociais, 

recreativas, etc. Esses espaços não estão apartados do ambiente mais amplo 

que os cercam, que por sua vez também são modificados, influenciando a 

percepção humana e as possibilidades de vida dentro desses locais, 

acrescentando assim novos elementos à dinâmica de ajustamento, como 

aparatos tecnológicos.  

Os aparatos tecnológicos, junto aos meios de comunicação por 

exemplo, podem ampliar o efeito de certos processos sociais, aumentando o 

potencial de mudanças. Um exemplo disso é o desenvolvimento tecnológico 

dos automóveis nos anos 20 nos Estados Unidos da América, em que as 

pessoas que tiveram acesso a esse bem puderam se deslocar com mais 

facilidade aos parques, o que parece ter aumentado o interesse por atividades 

de lazer ligadas à vida silvestre (Kellert, 1983). Um outro exemplo é a 

divulgação de informações erradas, associadas ao medo da febre amarela em 

circulação, que parecem ter tido um papel na promoção de agressões a 

primatas no Rio Grande do Sul em 2008-2009 (Bicca-Marques & Freitas, 2010), 

e juntamente com o surto de febre amarela impactado nas populações de 

bugios (Allouatta sp.). De fato, a mídia representa alguns grupos taxonômicos 

mais do que outros (Clucas, McHugh & Caro, 2008), e apresenta diferentes 

visões sobre as formas de vida e suas relações conosco (Kellert, 1983), muitas 

vezes de forma sensacionalista (Lunney & Moon, 2006). A maneira como os 

não-humanos são retratados pode interferir em nossas atitudes, percepção de 

risco e comportamento sobre eles (Silk, Crowley, Woodhead & Nuno, 2017). 

Contudo, ao mesmo tempo em que esses elementos aumentam os impactos 

negativos, eles podem ser cooptados para a modificação das dinâmicas 

interacionais de modo que prevaleçam os impactos positivos (ex. Gore & 

Knuth, 2009).  
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2.5 Conclusões 

 

A história da Etologia aponta que a observação naturalística e seus 

métodos descritivos são essenciais para a compreensão da relevância 

ecológica de um comportamento, e que a integração entre diferentes níveis de 

análise pode fornecer um panorama mais completo dos fenômenos. Nesse 

sentido, resgatar o conhecimento construído por outras subáreas da Psicologia, 

e então abordá-lo de forma naturalística pode revelar como aspectos já 

identificados em questionários e experimentos têm um papel maior ou menor 

na emergência e regulação das interações, e como esse papel se modifica em 

função do ambiente em que os comportamentos estão imersos. Além disso, as 

análises etológicas comparativas podem levar à identificação de semelhanças 

e diferenças com espécies aparentadas, fornecendo princípios que podem ser 

testados nas outras áreas do comportamento humano dentro de contextos 

específicos (Hinde, 1982). Portanto, essas articulações viabilizam um caminho 

de diálogo com outras áreas, e a busca de soluções que somem esforços 

conjuntos.  

Assim como a Psicoetologia costuma iniciar a investigação por 

observações naturalísticas minuciosas, as pesquisas sobre interações 

turísticas o tem feito há algum tempo. Contudo, suas análises costumam se 

limitar a algumas poucas espécies cujas interações resultam em conflitos 

agonísticos ou impactos negativos. Ampliar a diversidade de espécies 

analisadas fornece um entendimento mais abrangente da diversidade de 

mecanismos reguladores, incluindo a identificação de mecanismos que 

mantém uma convivência saudável. Além disso, é possível que a percepção 

que se tem de um determinado animal mude quando na presença simultânea 

de outro, então investigações que comparem interações com mais de uma 

espécie no mesmo local e/ou ao mesmo tempo podem explorar esse aspecto 

ainda não considerado. 

A investigação de causas próximas delimitando a frequência e 

qualificando as interações, identificando as espécies envolvidas e seus padrões 

de interação emergentes, e a busca de correlações é um caminho para além 

das observações minuciosas que deve ser aprofundado. Os estudos da 

dinâmica de interação, verificando qual espécie busca a aproximação e as 
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estratégias que utilizam, o que buscam ao interagir e como se regulam 

mutuamente, e também como se modificam ao longo do tempo é um próximo 

passo importantíssimo que começou a ser trilhado. No estudo dessa dinâmica 

não devemos nos esquecer dos aspectos contextuais envolvidos, pois os 

modos de interação dependem da percepção que cada organismo tem de si 

próprio, de seus coespecíficos e do ambiente físico e social em que está 

imerso (Resende, no prelo).  

A humanidade não tem criado um novo ambiente para si, mas 

modificado o ambiente em que está imersa na busca de uma configuração que 

mais lhe beneficie, o que muitas vezes dificulta  a vida de outros animais 

(Gibson, 1979/2015), e outras vezes a nossa e de nossos semelhantes. Os 

caminhos de investigação propostos têm assim um grande potencial para 

refletirmos sobre as diversas possibilidades de configuração de nossa relação 

com os outros animais, e consequentemente construirmos caminhos 

alternativos de convivência saudável com a diversidade animal. 
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3 INTERAÇÕES COM ANIMAIS SILVESTRES DE DIFERENTES GRUPOS 

FILOGENÉTICOS: UM ESTUDO NATURALÍSTICO EM UM PARQUE 

URBANO 

 

3.1 Introdução 

 

Como discutido no capítulo anterior, interações diretas entre turistas e 

animais silvestres são frequentes em parques ao redor do mundo, 

especialmente aquelas que envolvem lazer e oferta de alimentos (Orams, 

2002). Esses comportamentos podem resultar em impactos positivos e 

negativos a ambas as partes (Cox & Gaston, 2018), o que os torna uma 

questão de conservação e também de saúde pública. Compreender a natureza 

psicológica dessas interações e sua dinâmica nos ajuda a refletir sobre a 

diversidade de modos de interação, e assim instrumentalizar os agentes de 

educação ambiental e de gestão de parques na busca de estratégias que 

favoreçam uma convivência saudável entre humanos e não-humanos. 

Neste capítulo, a partir de observações naturalísticas de interações de 

visitantes com animais silvestres, testaremos se os comportamentos afiliativos 

são direcionados de maneira diferente a grupos filogenéticos distintos. Além 

disso, exploraremos outros potenciais mecanismos reguladores das interações, 

e discutiremos como eles podem contribuir para o manejo das interações entre 

humanos e animais em parques. 

 

3.1.1 Relações entre pessoas e não-humanos de diferentes grupos 

filogenéticos 

 

Os não-humanos são vistos pelo mundo humano de múltiplas formas 

(Ingold, 1994), mediadas por aspectos simbólico-culturais, e que resultam em 

inúmeros modos de se relacionar. Dentro do mundo ocidental ou 

ocidentalizado, Stephen Kellert conduziu alguns estudos no final dos anos 70 

para identificar as diferentes visões dos estadunidenses em relação aos 

animais (Kellert, 1984). O autor descreveu dez tipos de atitudes4, como 

                                                           
4 Segundo Manfredo (2008, p.78), identificado como sendo da área de Dimensões Humanas da 
Vida Silvestre, atitudes são avaliações (posicionamentos) de uma pessoa sobre algo, que pode 
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aestética (interesse pelas características artísticas ou simbólicas) e a utilitária 

(preocupação com o valor prático e material dos animais), por exemplo. Além 

disso, Kellert também investigou as preferências por animais nessa população, 

verificando que as espécies domésticas (cão e cavalo), esteticamente atrativas 

(aves e borboleta), e de pesca (truta e salmão) foram preferidas, enquanto as 

espécies que provocam injúrias aos humanos foram preteridas (barata, 

mosquito, vespa, rato, cobra e morcego). Explorando essas questões, o autor 

percebeu que os mamíferos e aves foram preferidos quando comparados a 

répteis, anfíbios e peixes, sendo os vertebrados preferidos em relação a 

invertebrados.   

Além do posicionamento em relação a grupos filogenéticos distintos, o 

engajamento e os comportamentos também divergem na presença de 

categorias animais variadas (Myers, 1996; Howard & Vick, 2010). Ao analisar 

as interações de crianças canadenses com animais, Nielsen e Delude (1989) 

observaram que houve mais contato físico com os mamíferos do que os não 

mamíferos, e que a ave e o invertebrado não foram tocados. As crianças 

falaram mais sobre a aranha e a ave do que sobre os mamíferos e, por outro 

lado, o comportamento de falar com o animal não foi exibido com o 

invertebrado. Howard e Vick (2010) respostas positivas a mamíferos (tocar, se 

aproximar, expressão positiva), e respostas negativas direcionadas aos insetos 

(desconforto, comentários negativos, menor contato, expressões de medo e 

aversão).  

Esses estudos apontam certas regularidades nas interações, como os 

mamíferos foram mais tocados e preferidos do que os invertebrados, por 

exemplo. Nesse sentido, torna-se importante uma análise mais detalhada 

dessas regularidades, e dos mecanismos regulatórios subjacentes. Em sua 

pesquisa, Kellert (1984) propôs um modelo hipotético de 12 fatores que 

poderiam regular a preferência por animais e que precisavam ser melhor 

investigados, entre eles o parentesco com humanos. Neste capítulo trataremos 

dos padrões de interação que emergem direcionados a diferentes categorias 

filogenéticas, tendo como eixo condutor da investigação sua proximidade de 

                                                                                                                                                                          

envolver um componente afetivo (emoções), cognitivo (crenças) e conativo (comportamentos 
relacionados). 
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parentesco com humanos. Na próxima seção, apresentaremos as pesquisas 

que exploraram essa questão. 

 

3.1.2 Interações com não-humanos e a proximidade filogenética 

 

Muitos autores exploraram os posicionamentos e comportamentos 

direcionados a categorias filogenéticas que variavam em proximidade conosco, 

mas Plous (1993) foi o primeiro a propor um princípio norteador para essa 

relação com diferentes espécies. Ao revisar os estudos sobre as relações 

intergrupos e as diferenças na forma de tratamento a humanos pertencentes a 

grupos externos (i.e. etnia, religião, nacionalidade), ele propôs o chamado 

Princípio de Similaridade: “In general, people give more consideration to others 

who are perceived as similar to themselves than to those who are perceived as 

dissimilar”5. Ao propor esse princípio, o autor discute que a forma de 

tratamento direcionada a animais não-humanos poderia sofrer influência 

desses vieses de grupo externo, e levantou a hipótese de que isso se estende 

para a relação com outras espécies. No mesmo trabalho, Plous reporta um 

estudo no qual verificou que a ordem priorização dada para a preservação 

correspondia à similaridade percebida (primata não-humano, mamífero não-

primata, ave, réptil, peixe e inseto), sendo que algumas pessoas mencionaram 

explicitamente que deram prioridade para as espécies mais similares. O autor 

cita ainda outros estudos nessa mesma direção, relacionando a similaridade 

percebida com maior preocupação, atribuição de dor e sofrimento, reações 

fisiológicas ao observar vídeos de que aparentavam abuso animal, desconforto 

na possibilidade de se alimentar deles e com menor aceitação do uso. E 

discute que o tratamento aos não-humanos depende de múltiplos fatores, mas 

que a validade do Princípio de Similaridade, seus limites e suas causas 

constituem questões intrigantes que deveriam ser averiguadas com mais 

pesquisas. 

Depois de Plous, diversos autores exploraram a validade e os limites 

desse princípio, seja de forma mais direta através da percepção de 

similaridade, seja de forma indireta a partir da proximidade filogenética. Batt 

                                                           
5 Em geral, as pessoas consideram mais outras que são percebidas como similares a elas do 
que aquelas percebidas como não similares. 
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(2009) se propôs a investigar essa questão definindo objetivamente a 

similaridade bio-comportamental. Para isso, desenvolveu uma abordagem 

multivariada que avaliava a similaridade de 40 espécies (baseada em fatores 

como peso, tamanho, organização social, etc). Em seguida, aplicou um 

questionário a universitários ingleses, e encontrou uma correlação entre a 

similaridade obtida na abordagem multivariada e a preferência por espécies. 

Borgi e Cirulli (2015), ao estudar crianças italianas, também encontraram uma 

preferência por espécies filogeneticamente mais próximas aos humanos, 

possivelmente por serem mais similares. Contudo, apontaram também algumas 

exceções, como a preferência por espécies domésticas em comparação às 

silvestres.  

Esse viés filogenético foi explorado também no âmbito da atribuição de 

habilidades cognitivas. Hills (1995) encontrou que australianos do setor 

agropecuário e de entidades ligadas a direitos de humanos e não-humanos 

tiveram maior empatia e atribuíram mais experiências mentais a mamíferos e 

aves do que peixes e insetos. Eddy, Gallup e Povinelli (1993) encontraram uma 

correlação positiva entre a similaridade percebida e a atribuição de capacidade 

cognitiva em universitários estadunidenses, e Nakajima, Arimitsu e Lattal 

(2002) encontraram uma atribuição de inteligência que correspondia à escala 

filogenética em universitários estadunidenses e japoneses. Nesses estudos, 

primatas e outros mamíferos foram considerados mais capazes, seguidos de 

aves, répteis/peixes/anfíbios e, por último, os invertebrados. Por outro lado, 

Nakajima, Arimitsu e Lattal (2002) também encontraram alguns desvios da 

escala esperada. As formigas e abelhas foram classificadas como mais 

inteligentes (possivelmente por sua vida em sociedade e memória espacial), 

assim como tubarões e crocodilos (possivelmente pela imagem de predadores 

hábeis que frequentemente é passada sobre eles).  

Outros estudos investigaram a questão no contexto da conservação. 

Tisdell, Wilson e Nantha (2006) aplicaram questionários a esse respeito na 

população australiana, e obtiveram uma tendência da população ser mais 

favorável à sobrevivência dos mamíferos, quando comparados a aves e 

répteis. Gunnthorsdottir (2001) também encontrou uma relação filogenética em 

estudantes de graduação estadunidenses ao estudar a alocação fictícia de 

recursos: a atratividade dos animais aumentou o desejo dos participantes de 
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conservá-los, e significativamente mais recursos foram alocados aos primatas, 

que são maiores e mais similares aos humanos, do que aos morcegos. Martín-

López, Montes e Benayas. (2007) exploraram a vontade de pagar (willingness-

to-pay) pela conservação (Espanha), e encontrou um interesse maior pelos 

vertebrados do que pelos invertebrados, sendo maior para aves do que para 

mamíferos, seguido de répteis e peixes. Já Colléony, Clayton, Couvet, Saint 

Jalme e Prévot (2017) investigou o comportamento real de contribuição 

financeira para um programa de conservação (França) e, apesar de não terem 

encontrado essa relação filogenética no número de doações, a encontraram no 

que se refere à quantidade doada, o que é consistente com o efeito do 

Princípio de Similaridade no apoio à conservação, segundo os autores.  

Em mídias e redes sociais o padrão não é diferente. Albert, Luque e 

Corchamp (2018) estavam interessados em definir melhor as espécies 

consideradas carismáticas pelos ocidentais, e para isso aplicaram 

questionários (participantes da Europa Ocidental, EUA, Austrália, Nova 

Zelândia e França), e coletaram informações sobre as espécies que mais 

aparecem nos sites de grandes zoológicos e nos filmes da Disney e Pixar. 

Através dessas fontes, foi composta uma lista de animais, constituída 

principalmente por mamíferos terrestres grandes e exóticos (para o público 

amostrado). Apesar disso, um grande réptil (crocodilo) e um grande peixe 

(tubarão) também estiveram presentes. Além dessas fontes, os 

comportamentos de usuários em redes sociais também apresentam um viés 

filogenético. Roberge (2014) e Kidd, Gregg, Bekessy, Robinson e Garrard 

(2018) analisaram tweets (mensagens postadas em uma rede social de textos 

curtos), e verificaram que mensagens sobre mamíferos foram mais postadas 

do que sobre aves, especialmente de animais de maior massa corporal e com 

características carismáticas, enquanto sapos e invertebrados apareceram 

menos.  

Em suma, com variação e exceções, esse viés filogenético tem sido 

identificado em diversas investigações sobre uso para benefícios humanos, 

preferência, atribuição de habilidades cognitivas, conservação e até mesmo 

nas mais recentes inovações tecnológicas. Dessa forma, os limites desse viés 

têm sido cada vez mais explorados, ampliando o entendimento dessas 

relações com diferentes espécies para além de um número limitado de países, 
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embora ainda com pessoas ocidentais ou ocidentalizadas. Entretanto, os 

mecanismos de controle desse fenômeno ainda são pouco conhecidos. Na 

próxima seção, trataremos da empatia, um mecanismo envolvido em nossa 

cognição social que também apresenta esse viés de similaridade filogenética. 

 

3.1.3 Similaridade e empatia 

 

O viés filogenético discutido previamente também está presente no 

contexto da empatia. Westbury e Neumann (2008) observaram que os índices 

de empatia e a resposta fisiológica de universitários australianos foram maiores 

quando o indivíduo representado em filme sob circunstâncias angustiantes era 

filogeneticamente mais similar aos humanos. Os autores discutem que isso 

evidencia uma tendência a generalizar a empatia a outros animais, em especial 

àqueles que são mais similares a nós, e que este resultado corrobora o efeito 

da similaridade previsto pelo Modelo de Percepção-Ação de empatia. Esse 

modelo foi proposto por Preston e de Waal (2002), e sugere que tanto as 

formas mais simples de empatia (ex. imitação motora e contágio emocional), 

como as mais complexas (ex. tomada de perspectiva e ajuda direcionada) 

estão vinculadas através de um mecanismo basal de percepção-ação. Este 

mecanismo possibilita que quando o estado emocional de outro indivíduo é 

percebido diretamente ou imaginado, representações neurais do sujeito (i.e. 

indivíduo que percebe), similares ao estado do indivíduo percebido, são 

ativadas espontaneamente. A partir dessa perspectiva, se inclui na empatia 

tanto a capacidade de ser afetado ou compartilhar o estado emocional de outro 

indivíduo, como a capacidade de avaliar as razões do estado de outro 

indivíduo, a capacidade de se identificar com o outro e adoção de sua 

perspectiva. Desse modo, pode-se considerar empatia qualquer processo que 

ocorre a partir da percepção do estado emocional de outro sujeito, em que 

emerge uma representação pessoal corporeada desse estado (de Waal e 

Preston, 2017).  

Segundo de Waal e Preston (2017), os neurônios-espelho (i.e. neurônios 

do córtex pré-motor que respondem de maneira similar quando uma ação é 

observada e quando ela é executada) constituem uma das principais 

evidências do mecanismo de percepção-ação. E embora a ativação desse 
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mecanismo seja espontânea, sua ocorrência e acurácia em relação ao estado 

emocional de fato vivenciado pelo outro depende das experiências vivenciadas, 

da familiaridade e também da similaridade com este outro. Nesse sentido, a 

ocorrência deste fenômeno entre espécies similares pode ser percebida já no 

experimento de descoberta dos neurônios-espelho (di Pellegrino et al., 1992), 

em que macacos (Macaca nemestrina) exibiram o mesmo padrão de ativação 

desses neurônios quando executavam movimentos com as mãos e quando 

observaram humanos executando os mesmos movimentos. Já a percepção de 

correspondência motora por humanos enquanto observavam outros animais foi 

demonstrada por Buccino et al. (2004). Eles mostraram que quando os 

humanos observaram ações em macacos e cães que faziam parte de seu 

repertório motor (i.e. morder), elas foram mapeadas pelo córtex pré-motor de 

forma semelhante à que ocorre durante a observação da ação por outro 

humano. No entanto, quando as ações não faziam parte do repertório motor 

(i.e. macaco estalando lábios e cão latindo), elas foram reconhecidas pelo 

córtex visual e não pelo córtex motor como ocorre na observação de humanos 

falando. Apesar disso, houve sobreposição na ativação de uma pequena região 

do córtex pré-motor quando o macaco foi observado estalando os lábios.  

O repertório comportamental investigado por Buccino et al. foi restrito 

(movimentos com a boca), e é razoável esperar que, dentro de um repertório 

comportamental mais abrangente, animais filogeneticamente mais próximos 

tenham um repertório motor, em geral, mais semelhante ao dos humanos. Um 

repertório motor mais semelhante poderia levar a uma maior correspondência 

no córtex motor durante a observação natural de humanos a outros animais. 

Essa correspondência é inclusive prevista pelo modelo de empatia de Preston 

e de Waal (2002), pois o Modelo de Percepção Ação exige uma similaridade 

entre o observador e o observado. Segundo os próprios autores, quanto maior 

a sobreposição da morfologia e da biomecânica do movimento entre os 

indivíduos, mais forte seria a ativação do mecanismo de percepção-ação. Por 

isso, eles preveem uma ativação mais intensa durante a visão de um primata 

movendo um membro anterior do que de um roedor, e por sua vez de um 

roedor do que de um réptil, pois a morfologia e a biomecânica do movimento se 

sobrepõem mais. Os pesquisadores discutem ainda que isso pode estar por 

trás da tendência humana à antropomorfização. 
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Buscando justamente identificar os processos cognitivos subjacentes ao 

antropomorfismo e à atribuição de estados mentais a animais não-humanos, 

Urquiza-Haas e Kotrschal (2015) revisaram a literatura, discutindo que a 

empatia e esse processo de correspondência motora podem estar na base da 

relação com outros animais. Dessa forma, a configuração anatômica dos não-

humanos pode servir como um gatilho para esses mecanismos de 

correspondência motora e atribuição de estados mentais, e a empatia poderia 

ser afetada pela similaridade percebida e pela distância filogenética da espécie 

com os humanos. Vanutelli e Balconi (2015) reuniram estudos 

comportamentais e neurológicos que mostram evidências de que 

comportamentos empáticos e pró-sociais de humanos também podem ser 

direcionados aos não-humanos, em especial a animais filogeneticamente mais 

próximos ou percebidos como mais similares, como os mamíferos. Segundo as 

autoras, a empatia nos humanos motiva os comportamentos pró-sociais, pois 

ela nos permite adquirir informações sobre as intenções do outro e de como ele 

irá agir, além de auxiliar na comunicação social (ex. expressões faciais), 

reforçando nossos vínculos sociais. Segundo (de Waal e Preston, 2017), o 

estabelecimento de uma conexão emocional com os cuidadores em animais 

sociais pode ter sido importante para a sobrevivência da prole, bem como 

facilitado as respostas a outros indivíduos no contexto da organização social da 

espécie. Dessa forma, é pertinente considerar que a empatia direcionada a 

outros animais pode estar enraizada em nossa cognição social.  

Paukner, Suomi, Visalberghi e Ferrari (2009) discutem que a 

correspondência motora e a sincronização têm um papel importante nas 

interações sociais, promovendo comportamentos pró-sociais, afiliação e 

empatia entre os parceiros. Essa imitação inconsciente facilita a vida em grupo 

nos humanos. Uma vez que a vida em grupo também é importante em 

macacos-prego, os autores investigaram se eles também são capazes de 

reconhecer uma imitação. Investigaram também se a imitação afeta a interação 

social deles, com a particularidade do parceiro social nesse caso ser um ser 

humano. Eles realizaram uma série de experimentos em laboratório, em que 

mediram a direção e duração do olhar dos macacos-prego (Sapajus apella), a 

proximidade, e a preferência por interagir (troca de ficha por comida). E 

compararam essas variáveis quando direcionadas a um experimentador que os 
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imitava e a um experimentador que realizava movimentos sem os imitar. Os 

resultados demonstraram que tais comportamentos foram significativamente 

mais dirigidos àquele humano que os imitava.  

No contexto das interações naturalísticas, é de se esperar que os 

animais que têm uma estrutura corporal mais similar aos humanos 

eventualmente exibam comportamentos que interpretamos inconscientemente 

como uma correspondência motora, como as expressões faciais exibidas por 

primatas não-humanos. E eventualmente também o oposto, com os humanos 

produzindo gestos que podem ter uma correspondência motora com os 

primatas, afetando seu interesse por estarem próximos e manter o olhar. Nesse 

sentido, levantamos a hipótese de que nesse contexto mais interações 

afiliativas, como contato físico e oferta de alimentos, são exibidas a animais 

filogeneticamente mais próximos. Portanto, existem evidências de um 

mecanismo envolvido em nossa cognição social que depende da percepção de 

semelhanças morfológicas e de padrões motores comportamentais. Ele pode 

estar envolvido tanto na empatia em humanos, como na dirigida a outros 

animais, e afeta a ocorrência de comportamentos afiliativos. Ao encararmos 

animais não-humanos como parceiros sociais, ofertando-os comida, entrando 

em contato físico, exibindo expressões emocionais e direcionando 

comunicação verbal a eles, utilizamos parte do repertório de interação social 

que dirigimos aos nossos coespecíficos. Por isso, é provável que parte dos 

mecanismos envolvidos nas interações com não-humanos estejam enraizados 

em nossa cognição social de modo mais amplo. E também que mecanismos 

relacionados à empatia possivelmente estejam envolvidos em pelo menos 

algumas de nossas interações com animais silvestres em contexto 

naturalístico.  

Os limites da extensão desses mecanismos a outros animais, e como 

eles são regulados, ainda precisam ser melhor esclarecidos. Além disso, os 

estudos que identificam a similaridade filogenética e empatia foram realizados 

principalmente com populações ocidentais ou ocidentalizadas, e as questões 

culturais podem modificar a forma como percebemos a familiaridade e a 

similaridade. Por isso, é importante compreender em quais outras situações 

esse viés filogenético emerge, quais comportamentos estão envolvidos, bem 

como o papel do não-humano na regulação. Em contexto natural, como ocorre 



70 

 

em situações de lazer e turismo em parques, os não-humanos são agentes 

ativos dentro da dinâmica interacional, comportando-se e oferecendo 

possibilidades de interação distintas. Além disso, o contexto em que as 

interações estão inseridas pode modificar a forma como as possibilidades de 

interação social são percebidas. Na próxima seção trataremos de certas 

regularidades relacionadas ao contexto naturalístico existente em parques. 

 

3.1.4 A importância das affordances em ambiente natural 

 

As interações com diferentes animais em ambiente natural foram 

estudadas por Páramo e Mejía (2004), embora sem um foco particular nas 

distintas categorias filogenéticas. Eles observaram crianças interagindo com 

aves e mamíferos em um parque urbano estadunidense, e estavam 

interessados nas affordances envolvidas nas interações: como a idade da 

criança, a companhia de pais e/ou estranhos, e a estrutura física do parque 

facilitam a presença dos animais e oferecem diferentes oportunidades de 

interação das crianças com eles.  Os autores identificaram que certas áreas do 

parque influenciaram na maneira que as crianças interagiram com os animais, 

revelando que, quando estudamos condições naturalísticas, não é possível 

considerar apenas a atitude da pessoa sobre uma categoria animal como único 

condutor da interação. Como mencionado no capítulo anterior, os organismos 

ajustam seus comportamentos de acordo com as oportunidades de interação 

que o ambiente físico e social oferece, ou seja, as affordances6 (Gibson & Pick, 

2000; Barrett, Henzi & Lusseau, 2012). Elas não estão exatamente no 

organismo e nem no ambiente, mas na relação entre eles (Fragaszy & 

Mangalam, 2018). Além disso, ao se comportarem os indivíduos restringem as 

possibilidades de interação do outro, o que gera um processo cíclico de 

ajustamento dinâmico (Barrett, Henzi & Lusseau, 2012). Vista por essa 

perspectiva, toda interação está imersa em um contexto social, ambiental e 

                                                           
6
 Resende (no prelo) sugere que “permitâncias” pode ser uma tradução para este termo em 

inglês, que é um neologismo criado por James Gibson. O termo sugerido ganha sentido ao 
pensarmos que, quando estão em interação, as propriedades do organismo e do ambiente 
permitem certas percepções e ações, e não permitem outras, ressaltando a questão da 
complementaridade. 
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temporal que influencia a forma como os indivíduos humanos e não-humanos 

são percebidos um pelo outro, e consequentemente seu desfecho.  

Assim como Páramo & Mejía (2004) avaliaram que a presença dos 

patos no ambiente de lago restringiu a possibilidade de contato direto com eles, 

outras categorias filogenéticas também ocupam microhabitats fáceis ou difíceis 

de serem observados e acessados pelos humanos. Essa ocupação pode 

influenciar a dinâmica de oferta e obtenção de alimentos, bem como a 

ocorrência de agressões. Seguindo essa lógica, podemos esperar que animais 

que ocupam áreas de vegetação densa têm chance reduzida de serem vistos 

por pessoas, diminuindo assim as oportunidades de interação. Em 

contrapartida, uma menor visibilidade também pode significar um aumento no 

número de interações, pois encontros com animais perigosos, como ursos, não 

podem ser evitados (Albert & Bower, 1991). A visibilidade do humano para o 

animal também pode influenciar o desfecho, como demonstrado por Jiang, 

Wang, Ding, Liu e Wang (2013), em que o comportamento de fuga de caprinos 

silvestres (Pseudois nayaur) era mais frequente quando estes estavam em 

locais mais próximos aos visitantes e os observando frontalmente. Por outro 

lado, a visibilidade pode não ser um fator tão relevante dependendo do 

comportamento exibido e do tempo de habituação. Animais que costumam 

ocupar áreas mais afastadas podem perceber o barulho de visitantes enquanto 

estes caminham pela trilha e associá-lo com o alimento fornecido por eles, 

modificando os padrões de ocupação dos microhabitats de modo a estarem 

mais próximos às pessoas (Fuentes et al., 2008; Leite, Duarte & Young, 2011; 

Usui & Funck, 2018) 

Além disso, o período de atividade de animais e de visitantes varia ao 

longo do dia, influenciando na forma como cada um irá se comportar. A 

interferência dos turistas no padrão de atividade de primatas foi observada por 

Pérez-Galicia et al. (2017), em uma ilha habitada por macacos-aranha (Ateles 

geoffroyi) no México. Nos períodos em que ocorrem as visitas de barco há 

diminuição na vocalização dos macacos, bem como aumento de 

comportamentos auto-dirigidos e agonísticos, embora haja variação 

interindividual. No Brasil, Sabbatini et al. (2008) observaram que macacos-

prego (Sapajus libidinosus) do Parque Nacional de Brasília passaram mais 
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tempo na região de floresta nos períodos em que havia um menor número de 

pessoas e de comida antrópica disponível no parque.  

Os visitantes e os animais possuem diferentes padrões de agregação, o 

que pode se refletir na dinâmica interacional. O’Leary e Fa (1993) identificaram 

que o número de macacos nos locais de interação variou ao longo do dia 

conforme o número de turistas presentes, e discutem que os macacos 

modificaram suas atividades diárias de acordo com essas visitações. McKinney 

(2014) também encontrou uma correlação positiva entre as taxas de interação 

e o número de turistas para uma das espécies estudadas (Alouatta palliata), no 

entanto a outra espécie (Cebus imitator) não respondeu da mesma forma. 

Albert e Bowyer (1991) e Orams, Hill e Baglioni (1996) perceberam que o 

número de turistas influencia no desfecho da interação, pois o comportamento 

dos ursos (Ursus arctos) foi mais agressivo quando o grupo de pessoas era 

menor, e dos golfinhos (Tursiops truncatus) quando o número de animais 

tentando obter comida era maior.  

A presença de filhotes parece ser outro fator relevante para a análise 

das interações. Em contexto cativo, animais com seus filhotes presentes foram 

observados por visitantes durante um tempo maior (Bitgood, Patterson & 

Benefield, 1988). Situação semelhante ocorre também em vida livre: interações 

com macacos (Macaca sylvanus) iniciadas pelos humanos ocorreram mais 

frequentemente quando havia a presença de filhotes, assim como as tentativas 

de alimentação e contato físico (O’Leary & Fa, 1993). Essas observações 

sugerem que os visitantes estiveram atraídos pelos filhotes, o que está em 

consonância com a tendência dos humanos de se sentirem atraídos por 

características infantis tanto da própria, como de outras espécies (Lorenz, 

1981/1995; Borgi & Cirulli, 2016), demonstrando comportamentos de afeição e 

cuidado. Além disso,o comportamento dos animais adultos também pode se 

modificar quando na presença de seus filhotes. Fuentes e Gamerl (2005) 

registraram menos interações agressivas de fêmeas adultas de macacos 

(Macaca fascicularis) com visitantes, e discutem que o fato de muitas delas 

estarem carregando filhotes pode ter favorecido seu provisionamento pelos 

turistas, diminuindo a necessidade de um comportamento mais agressivo para 

a obtenção de alimento.  
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Como discutido no capítulo anterior, a presença de crianças pode ser 

um fator importante para a regulação da ocorrência e do desfecho da interação, 

pois elas estão presentes em muitas interações com os animais silvestres 

(Fuentes et al., 2008; Sharma et al., 2010; Pérez‐Galicia et al., 2017). Mais 

especificamente, a presença delas parece fazer com que os adultos estimulem 

seu envolvimento numa interação direta, muitas vezes com oferta de alimentos 

(Leite, Duarte & Young, 2011; Sharma et al., 2010; Fuentes et al., 2008). Em 

seu estudo com macacos-prego (Sapajus libidinosus) no Parque Nacional de 

Brasília, Sabbatini et al. (2006) observou que na maior parte das interações 

que envolviam crianças, os adultos explicitamente as estimulavam a se 

aproximar e a ofertar alimento. Esse estímulo ao envolvimento provavelmente 

envolve a mediação simbólico-cultural dos adultos. Outro exemplo disso vem 

das observações de Hsu, Kao e Agoramoorthy (2009), que perceberam que 

adultos com crianças interagiram frequentemente com macacos (Macaca 

cyclopis) no parque, contando histórias relacionadas ao rei Macaco Sun Wu 

Kong, que é um personagem simbólico da cultura local. 

Em suma, não interagimos da mesma maneira com todas as espécies 

não-humanas, mas algumas formas de se engajar e interagir são mais 

frequentes do que outras quando tratamos de grupos filogenéticos. A 

proximidade da categoria filogenética com o ser humano e/ou similaridade 

percebida parecem nortear parte dessas regularidades que emergem, embora 

não as determine. A empatia também possui esse viés filogenético, e tem um 

papel no estabelecimento de interações afiliativas. É possível que esse viés 

esteja enraizado em nossa cognição social de modo abrangente enquanto 

similaridade percebida, mas os mecanismos subjacentes e a forma como são 

regulados precisam ser melhor explorados. Para isso, é necessário 

compreender os diferentes contextos em que esse viés emerge, como explorar 

as interações naturais entre pessoas e animais. No entanto, quando tratamos 

do contexto naturalístico, a forma como as diferentes categorias filogenéticas 

são percebidas podem ser alteradas porque estão imersas no ambiente 

interacional. Assim, ainda não está bem estabelecido se em contexto 

naturalístico grupos filogenéticos com maior proximidade aos humanos são 

tratados de maneiras diferenciadas em relação aos grupos mais distantes, e 

como o ambiente de interação pode interferir nesses padrões. 
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O objetivo deste estudo foi fazer uma primeira aproximação a essa 

questão no âmbito de turismo e lazer em parques. Investigamos se e como os 

comportamentos afiliativos direcionados a distintos grupos filogenéticos 

variaram de acordo com potenciais mecanismos reguladores da dinâmica de 

interação: período de visitação, posição dos animais, densidade de animais por 

interação, presença de filhotes, presença de crianças, composição de 

espécies, e em especial a proximidade filogenética. Nossa hipótese é de que o 

viés de proximidade filogenética se expressa em contexto naturalístico, mais 

especificamente nas interações humano-animal em um parque urbano, ainda 

que possa ser afetado por outros mecanismos de regulação. Prevíamos um 

padrão linear de comportamentos afiliativos em função da proximidade 

filogenética, sendo eles interação social, contato físico e oferta de alimentos.  

 

3.2 Materiais e métodos 

 

3.2.1 Área de estudo 

 

Esse estudo foi conduzido em uma trilha de dois quilômetros no Parque 

Ecológico do Tietê (PET), um parque urbano localizado na Zona Leste da 

cidade de São Paulo (23º29’36.9‘’- 23º29’09.8‘’S e 46º31’11.7‘’- 46º31’09.8 ‘’O). 

O Parque foi inaugurado em 1982 e ocupa uma área de aproximadamente 

14km², constituída por vegetação nativa e exótica reflorestada, lagos e espaços 

recreativos (ex. quadras de esportes, restaurante, museu, churrasqueiras, 

brinquedos infantis ao ar livre, etc). Os animais silvestres que circulam em 

semi-liberdade pelo parque correspondem a mais de 179 espécies, sendo 

aproximadamente 24 espécies de répteis e anfíbios, 138 espécies de aves, 19 

espécies de mamíferos não-primatas e 2 espécies de primatas. Funcionários 

antigos relatam que alguns animais eram soltos na região por policiais (após 

apreensões) e pela população antes da abertura do parque e no início de seu 

funcionamento. Desse modo, não há um registro oficial dos animais que já 

existiam na região e daqueles que foram soltos, mas provavelmente a maioria 

dos animais existentes hoje são descendentes de animais que viveram no 

parque ou migraram. Estima-se que mensalmente cerca de 300 mil pessoas 

visitam o parque (DAEE, 2019). 
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3.2.2 Coleta de dados 

 

A coleta foi dividida em sessões de observação, que começavam no 

início da trilha e se encerravam quando a pesquisadora chegava em um ponto 

pré-determinado a dois quilômetros do início, com uma duração média de 28 

minutos. Foram realizadas 96 sessões de observação, conduzidas entre 9:00 e 

17:00, apenas durante os finais de semana, e distribuídas em 15 dias entre 

janeiro e setembro de 2017. Os registros (Apêndice A) foram feitos 

simultaneamente por dois observadores (TV e RT), sendo que um anotava os 

dados referentes aos humanos (RT), e o outro aos não humanos (TV). Para 

cada sessão, foram registrados: (a) todos os avistamentos de vertebrados não-

humanos, número de indivíduos em cada avistamento, posição do indivíduo 

mais próximo à região onde circulam as pessoas (trilha ou borda/bosque) e 

presença/ausência de filhotes; (b) presença/ausência de humanos interagindo 

com os animais avistados (i.e. quando estão parados com relação ao percurso 

na trilha e olhando na direção de pelo menos um animal), número de humanos 

em cada avistamento, categorias de idade/sexo de cada indivíduo, 

presença/ausência de oferta de alimentos e/ou de contato físico durante o 

avistamento; (c) estimativa de invertebrados avistados durante a sessão de 

observação, número de humanos que interagiram com eles, e 

presença/ausência de oferta de alimentos e/ou contato físico.  

O método utilizado não identifica os indivíduos separadamente e, por 

isso, assumimos que pode acontecer de um mesmo indivíduo ser contabilizado 

mais de uma vez, gerando dependência nos dados. Porém, o escolhemos 

porque é o que mais se assemelha às condições naturais de como as pessoas 

se comportam durante a visitação e, por isso, possui relevância ecológica para 

registrar a presença dos grupos filogenéticos que aparecem na trilha, bem 

como as taxas reais de interação. Um registro contínuo das interações 

implicaria em se manter próximo dos não-humanos, o que poderia funcionar 

como uma dica sobre a presença dos animais. Tal dica poderia aumentar a 

quantidade de animais percebidos pelos visitantes, e consequentemente as 

chances de interação. A presença contínua também poderia modificar a 

distribuição espacial dos animais, pois alguns deles podem perceber humanos 
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em geral como potenciais fontes de alimento, aumentando também as chances 

de interação. Por fim, a oferta de alimentos é proibida no local, o que é 

sinalizado por placas. Por isso, o acompanhamento de grupos humanos 

previamente combinados poderia influenciar as formas que as pessoas se 

engajam na interação, diminuindo a ocorrência de comportamentos 

socialmente inadequados, como a oferta de alimentos. Assumimos então essa 

limitação dos dados, mas defendemos que mesmo assim essa análise é 

frutífera para uma primeira aproximação a essa questão de forma naturalística. 

 

3.2.3 Variáveis e análise estatística 

 

Dividimos as interações registradas por categorias filogenéticas 

(invertebrados, répteis, aves, mamíferos não-primatas e primatas). Como 

algumas interações contavam com a presença de mais de uma categoria 

filogenética, separamos estas em categorias híbridas. Para cada categoria 

filogenética foram descritas as médias de avistamento e de indivíduos por 

avistamento. Dessa forma foi possível ter uma estimativa comparativa da 

possibilidade de um visitante encontrar um determinado grupo filogenético 

enquanto passeava pela trilha, e consequentemente as oportunidades que o 

visitante teve de interagir com cada categoria. Em seguida foram calculadas as 

porcentagens de interação para cada categoria filogenética, bem como as 

variáveis pró-sociais dependentes: (I) Quantidade média de pessoas nas 

interações; (II) Porcentagem de interações com contato físico e (III) 

Porcentagem de interações com oferta de alimentos.  

Analisamos as relações das variáveis dependentes com as seguintes 

variáveis independentes: (I) Frequência de interações por período (sábado de 

manhã, sábado à tarde, domingo de manhã e domingo à tarde); (II) Posição do 

animal mais próximo aos humanos na interação (trilha ou borda/bosque; (III) 

Densidade de animais na interação; (IV) Porcentagem de interações na 

presença de filhotes; (V) Porcentagem de interações na presença de crianças; 

e (VI) Quantidade de categorias animais numa mesma interação. 

Para caracterizar e investigar os potenciais mecanismos reguladores 

(período, posição do animal, densidade de animais e de pessoas, presença de 

filhotes e de crianças, e composição de espécies), utilizamos análises 
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descritivas, bem como o Teste Exato de Fisher, o Qui-quadrado e o Teste de 

Wilcoxon para testar diferenças entre as categorias que tiveram maior volume 

de dados. E utilizamos a Correlação de Pearson para verificar a influência das 

variáveis independentes dentro das categorias filogenéticas. Prevíamos 

diferenças significativas entre as categorias devido às diferentes affordances 

que apresentam na relação com os humanos. Prevíamos também diferenças 

significativas nas variáveis dependentes, o que indicaria a influência desses 

mecanismos na dinâmica de interação. 

Para investigar a hipótese do viés de proximidade filogenética nas 

interações, utilizamos métodos descritivos das interações com cada categoria 

filogenética, bem como o Teste Exato de Fisher e o Teste de Wilcoxon para 

testar diferenças entre categorias. Prevíamos uma maior porcentagem de 

interações e de valores maiores das variáveis dependentes para categorias 

filogenéticas mais próximas, bem como diferenças significativas entre 

categorias. 

 

3.2.4 Cuidados éticos relativos à pesquisa com seres não-humanos 

e humanos 

 

Nessa pesquisa não foram utilizados métodos invasivos, e nem restrição 

física, privação de água ou de alimento nos animais não-humanos. Os 

comportamentos registrados foram aqueles que os sujeitos exibem 

naturalmente no parque, local em que residem em condição de semi-liberdade 

(soltos). Qualquer desconforto que os animais possam ter sentido teve origem 

na interação que ocorre naturalmente com os visitantes do parque, e não foi 

provocado ou estimulado pela pesquisadora. Além disso, o estudo das 

interações buscou um entendimento melhor dessa relação entre humanos e 

não-humanos, que poderá contribuir para um melhor planejamento do manejo 

dos animais e de ações de educação ambiental e conservação. Esse 

entendimento possivelmente reverterá em benefícios diretos aos próprios 

animais estudados desse parque, e também aos de outros parques. Essa 

pesquisa foi aprovada pela Comissão de Ética no Uso de Animais do Instituto 

Psicologia da USP (processo CEUA nº 8780071116). 
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Essa pesquisa ofereceu riscos mínimos aos participantes humanos 

envolvidos, tais como desconforto físico ou psicológico. O estudo observacional 

obteve dispensa do TCLE porque ocorreu em local público, os dados foram 

manejados de forma anônima, sem identificação nominal dos participantes da 

pesquisa, e por ter sido inviável sua obtenção nas condições da pesquisa. 

Além disso, os resultados foram analisados de forma agregada, não permitindo 

a identificação individual dos participantes; e o estudo realizado não teve 

caráter intervencionista e nem alterações na rotina dos participantes, 

consequentemente sem adição de riscos ou prejuízos ao bem-estar dos 

mesmos. Os dados provenientes deste estudo foram utilizados para fins de 

pesquisa, e cumpriu as diretrizes e normas regulamentadoras descritas na Res. 

CNS Nº466/12, e suas complementares, no que diz respeito ao sigilo e 

confidencialidade dos dados coletados. Essa pesquisa foi aprovada pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (parecer nº 1.863.763). 

 

3.3 Resultados 

 

Nas 96 sessões de observação foram registrados 466 avistamentos de 

vertebrados, somando 2521 registros individuais que compuseram esses 

avistamentos. Na Figura 1 é possível perceber que os Mamíferos Não-Primatas 

foram os vertebrados mais avistados na trilha, seguido das Aves e do grupo 

híbrido formado pela presença de Mamíferos Não-Primatas e Primatas. Os 

Primatas e os Répteis foram os grupos únicos de vertebrados que menos 

ocorreram. Já os Invertebrados ocorreram com uma frequência muito maior do 

que os outros grupos, e eram mais difíceis de serem agrupados em 

avistamentos com mais indivíduos devido ao seu tamanho diminuto. Por isso, 

eles foram estimados a cada sessão de observação, totalizando 897 registros 

individuais. Sabemos que eles foram muito subestimados porque em 

determinados momentos não foi possível contabilizar todos eles. Os Mamíferos 

Não-Primatas foram constituídos principalmente por quatis (Nasua nasua), e 

em menor número por capivaras (Hydrochoerus hydrochaeris), cutias 

(Dasyprocta sp.) e catetos (Pecari tajacu). As aves mais avistadas foram as da 

ordem Passeriformes (especialmente da espécie Fluvicola nengeta) seguida da 

ordem Gruiformes (especialmente Gallinula chloropus), e em menor número 
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das ordens Charadriiformes, Pelecaniformes, Suliformes, Cuculiformes, 

Anseriformes, Accipitriformes e Columbiformes. Os Primatas foram compostos 

exclusivamente de macacos-prego (Sapajus sp.), e os Répteis (ordem 

Squamata) foram compostos por lagartos (família Teiidae) em sua maioria, 

exceto por uma serpente encontrada morta no meio da trilha. Os Invertebrados 

mais registrados foram borboletas (ordem Lepidoptera) em suas fases adulta e 

larval, seguidas da ordem Diptera. Aranhas (ordem Araneae), formigas, 

abelhas e vespas (ordem Hymenoptera), libélulas (ordem Odonata), besouros 

(ordem Coleoptera) e outros animais não-identificados também estiveram entre 

os invertebrados encontrados. 

 
 
 

Figura 1 - Avistamentos dos diferentes grupos filogenéticos. N= 466. 
 

 
R: répteis; A: aves; MNP: mamíferos não-primatas; P: primatas. 
A+MNP: aves e mamíferos não-primatas; A+P: aves e primatas; MNP+P= mamíferos não-
primatas e primatas. 
Fonte: Tatiane Valença, 2018 
 

 

3.3.1 Período de interação 

 

A Figura 2 apresenta as interações nos diferentes períodos analisados. 

Nela é possível perceber que houve mais interações nos domingos de modo 
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geral, sendo o período da tarde mais frequente. As exceções são os Répteis, 

os Primatas e as interações híbridas na presença de Primatas e Mamíferos 

Não-Primatas, que apresentaram um maior número de interações nos 

domingos de manhã. Nas Figuras 3 e 4 percebemos que as interações em que 

houve contato físico e/ou oferta de alimentos também ocorreram 

predominantemente no domingo. Elas ocorreram tanto no domingo de manhã 

quanto à tarde, mas de modo geral houve uma predominância do domingo de 

manhã quando havia Primatas presentes. 

 

 

Figura 2- Interações de humanos com os distintos grupos filogenéticos nos 
diferentes períodos. N= 202. 

 

 
 
I: Invertebrados; R: Répteis; A: Aves; MNP: Mamíferos Não-Primatas; P: Primatas. 
P + MNP: quando há a presença de Mamíferos Não-Primatas e Primatas. 
P ou MNP + A: quando há a presença mamíferos e Aves. 
Fonte: Tatiane Valença, 2018 
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Figura 3 - Interações de humanos tendo contato físico com os diferentes 
grupos filogenéticos nos diferentes períodos. N= 56. 

 

 
 
I: Invertebrados; MNP: Mamíferos Não-Primatas; P: Primatas.  
P + MNP: quando há a presença de Mamíferos Não-Primatas e Primatas.  
Fonte: Tatiane Valença, 2018 
 
 
 

Figura 4 - Interações de humanos ofertando alimentos para os diferentes grupos 
filogenéticos nos diferentes períodos. N= 56. 

 

 
MNP: Mamíferos Não-Primatas; P: Primatas. 
P + MNP: quando há a presença de Mamíferos Não-Primatas e Primatas. 
Fonte: Tatiane Valença, 2018 
 



82 

 

3.3.2 Posição dos animais 

 

A Tabela 1 mostra os dados sobre a posição do não-humano que estava 

mais próximo do local em que as pessoas circulam. Ela compara as interações 

em que o não-humano mais próximo estava na própria trilha (sem vegetação 

nos estratos mais baixos) com aquelas em que ele estava na borda ou no 

bosque (áreas de maior densidade vegetal). É possível perceber que os 

Invertebrados e as Aves envolvidas nas interações estavam principalmente na 

borda/bosque (83,3% e 100%), embora o contato físico com o invertebrado 

tenha ocorrido na própria trilha. Por outro lado, as interações com os 

Mamíferos Não-Primatas, Primatas, e interações híbridas na presença dessas 

duas categorias ocorreram em sua maioria na área de trilha (74,2% e 64,7%), 

bem como aquelas envolvendo contato físico (85,3% e 83,3%) e oferta de 

alimentos (80,7% e 62,5%). Contudo, as porcentagens para os Primatas foram 

menores do que para os Mamíferos Não-Primatas, indicando que estes se 

envolvem em interações na região de trilha com mais frequência.  
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Tabela 1 - Quantidade de interações em que o não-humano mais próximo estava na 
trilha em contraposição à borda/bosque para os diferentes grupos filogenéticos, e na 

ocorrência de comportamentos afiliativos 
 

Grupo 
filogenético 

Nº de 
interações 

  
Comportamentos afiliativos 

Posição do mais 
próximo 

Contato físico 
(CF) 

Oferta de 
alimentos  

(OA) 

TR BOR/BOS TR BOR/BOS TR BOR/BOS 

Invertebrados 
(I) 

6 
 

1 
(16,7%) 

5 
(83,3%) 

1 
(100%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

Répteis  
(R) 

1 
 

1 
(100%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

- 
 

0 
(0%) 

- 
 

Aves 
(A) 

7 
 

0 
(0%) 

7 
(100%) 

- 
0 

(0%) 
- 
 

0 
(0%) 

Mamíferos 
Não-Primatas 

(MNP) 
 

128 
 

95 
(74,2%) 

 

33 
(25,8%) 

 

29 
(85,3%) 

 

5 
(14,7%) 

 

25 
(80,7%) 

 

6 
(19,4%) 

 

Primatas 
(P) 

 

17 
 

11 
(64,7%) 

 

6 
(35,3%) 

 

5 
(83,3%) 

 

1 
(16,7%) 

 

5 
(62,5%) 

 

3 
(37,5%) 

 

A + MNPH 
3 
 

2 
(66,7%) 

1 
(33,3%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

A + PH 
1 
 

0 
(0%) 

1 
(100%) 

- 
0 

(0%) 
- 

0 
(0%) 

MNP + PH 
39 

 
30 

(76,9%) 
9 

(23,1%) 
10 

(71,4%) 
4 

(28,6%) 
13 

(76,5%) 
4 

(23,5%) 
HInterações híbridas, em que as duas categorias indicadas estavam simultaneamente 
presentes.  
Fonte: Tatiane Valença, 2018 
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3.3.3 Densidade de animais 

 

As interações com Invertebrados e Répteis ocorreram sempre na 

presença de apenas um animal, e de Aves de até dois (Tabela 2). Embora a 

quantidade de animais tenha sido ligeiramente maior nas interações com Não-

Primatas (Média= 7,164; DP: 5,308) em comparação com os Primatas (Média= 

5,765; DP= 4,039), o Teste de Wilcoxon indicou que a quantidade de animais é 

semelhante nos dois grupos (p= 0,4150). As interações em que um desses dois 

grupos esteve presente simultaneamente com Aves foi abaixo do que cada 

grupo individualmente (P + A: Média= 3; DP= 3. MNP + A: Média= 3,6667; DP= 

0,58). Já a quantidade de animais nas interações híbridas em que Mamíferos 

Não-Primatas e Primatas estavam presentes foi mais do que o dobro do que o 

de Não-Primatas sozinhos (Média= 14,59; DP= 6,46), chegando a ter 26 

animais numa única interação. 

Quando considerados os Mamíferos Não-Primatas, a quantidade de 

animais nas interações em que houve contato físico foi maior (Média= 8,735; 

DP= 4,999) do que nas interações em que não houve (Média= 6,596; DP= 

5,327). O Teste de Wilcoxon indicou que essa diferença é significativa (p= 

0,0233), e na Figura 5 é possível ver a distribuição da quantidade média de 

animais para estes dois grupos. Já em relação à alimentação, houve um maior 

número de animais na ausência (Média= 7,237; DP= 5,369) do que na 

presença (Média= 6,935; DP= 5,189), mas o Teste de Wilcoxon indicou que 

essa diferença não é significativa (p= 0,7993). Com relação ao número de 

pessoas envolvidas na interação, foi encontrada uma correlação fraca com o 

número de animais (Correlação de Pearson= 0,37665), o que indica que 

interações com mais animais tenderam a ter mais pessoas. 
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Figura 5 - Boxplot comparando a distribuição da quantidade média de animais 

envolvidos nas interações com Mamíferos Não-Primatas na presença e na ausência 
de contato físico. 

 

 
Fonte: Tatiane Valença, 2018 
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Tabela 2 - Quantidade média de animais para os diferentes grupos filogenéticos e para interações com e sem contato físico e oferta de 
alimentos 
 

Grupo 
filogenético 

Nº de 
interações 

Qtd. média 
de animais 

por 
interação 

Comportamentos afiliativos Estatística:  
Wilcoxon (Z) 

Correlação de Pearson (ρ) Contato físico 
(CF) 

Oferta de alimentos  
(OA) 

Qtd. média 
de animais 

nas int. 
com CF 

Qtd. média 
de animais 

nas int. sem 
CF 

Qtd. média 
de animais 

nas int. 
com OA  

Qtd. média 
de animais 

nas int. sem 
OA 

Qtd. média de 
animais por 
interação1 

Qtd. média 
de animais 

nas int. com 
e sem CF2 

Qtd. média 
de animais 

nas int. com 
e sem OA3 

Qtd. 
média de 
pessoas 

Invertebrados 
(I) 

6 
 

1,000 
DP= 0,000 

1,000 
DP= 0,000 

1,000 
DP= 0,000 - 

1,000 
DP= 0,000 - - - - 

Répteis  
(R) 

1 
 

1,000 
DP= 0,000 - 

1,000 
DP= 0,000 - 

1,000 
DP= 0,000 - - - - 

Aves 
(A) 

7 
 

1,286 
DP= 0,488 - 

1,286 
DP= 0,488 - 

1,286 
DP= 0,488 - - - - 

Mamíferos 
Não-Primatas 

(MNP) 
 

128 
 

7,164 
DP= 5,308 

 

8,735 
DP= 4,999 

 

6,596 
DP= 5,327 

 

6,935 
DP= 5,189 

 

7,237 
 DP= 5,369 

 Z= -0,8120 
    p= 0,4150 

 
 

    
 

Z= 2,2659 
  p= 0,0233* 

 

Z= -0,2515  
p= 0,7993 

 

ρ= 
0,37665* 

 

Primatas 
(P) 

 
17 

 

5,765 
DP= 4,039 

 

6,857 
DP= 4,914 

 

5,000 
DP= 3,367 

 

6,125 
DP= 4,998 

 

5,444 
 DP= 3,245 

 

Z= 0,9862 
  p= 0,3004 

Z= 0,2917 
  p= 0,7336 

ρ= -
0,06347 

A + MNPH 3 
3,667 

DP= 0,577  
- 

3,667 
DP= 0,577 

- 
3,667 

DP= 0,577 
- - - - 
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A + PH 
1 

 
3,00 

DP= 0,000 
- 

3,00 
DP= 0,000 

- 
3,00 

DP= 0,000 
- - - - 

MNP + PH 
39 

 
14,589 

DP= 6,459 
15,357 

DP= 5,969 
14,160 

DP= 6,799 
15,882 

DP= 5,851 
13,591 

DP= 6,857     

HInterações híbridas, em que as duas categorias indicadas estavam simultaneamente presentes.  
Qtd: quantidade; *p< 0,05.  
1Comparação entre MNP e P.  
2Comparação entre interações com e sem contato físico. 
3Comparação entre interações com e sem oferta de alimentos. 
Comparação entre interações únicas (um grupo filogenético) e híbridas (>um grupo). 
Fonte: Tatiane Valença, 2018 
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Nas interações com Primatas, a quantidade de animais naquelas em 

que houve contato físico foi maior (Média= 6,857; DP= 4,914) do que nas 

interações em que não houve (Média= 5; DP= 3,367). No entanto, o Teste de 

Wilcoxon indicou que essa diferença não é significativa (p= 0,3004). A 

quantidade de animais envolvidos foi maior quando houve alimentação (Média= 

6,125; DP= 4,998) do que quando não houve (Média= 5,444; DP= 3,245). Mas 

essa diferença também não foi considerada significativa pelo Teste de 

Wilcoxon (p= 0,7336). Com relação ao número de pessoas, também não houve 

correlação com o número de animais (Correlação de Pearson = -0,06347). 

 

3.3.4 Presença de Filhotes 

 

Conforme pode ser visto na Tabela 3, as interações na presença de 

filhotes se restringiram àquelas categorias relacionadas a mamíferos. Houve 

uma proporção maior de interações com filhotes entre os primatas (29,4%) do 

que entre não primatas (8,6%), e a diferença foi significativa pelo Teste de 

Fisher (p= 0,0236). 

Quando consideradas apenas as interações com Mamíferos Não-

Primatas, a proporção de contato físico foi menor quando tinha filhotes (18.2%) 

do que quando não tinha (27.4%), no entanto o Teste Exato de Fisher não 

revelou significância (p= 0,7263). Não houve interações com alimentação na 

presença de filhotes (0%), contrapondo-se à ausência de filhotes (31%), no 

entanto essa diferença também não foi significativa pelo Teste de Fisher (p= 

0,0646). O número de pessoas envolvidas nas interações foi bastante 

semelhante na presença de filhotes (Média= 6,091; DP= 6,978) e na ausência 

(Média= 6,009; DP= 4,450), e o Teste de Wilcoxon indicou que não há 

diferença entre os grupos (p= 0,4231). 

As interações com Primatas também tiveram uma maior proporção de 

contato físico quando não havia filhotes (50%) do que quando havia (20%), 

mas novamente o Teste Exato de Fisher não revelou diferença significativa (p= 

0,3382). O mesmo aconteceu em relação à alimentação, que teve uma maior 

proporção na presença de filhotes (20%) do que na ausência (58,3%), mas a 

diferença não foi considerada significativa pelo Teste Exato de Fisher (p= 
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0,2941). Com relação ao número de pessoas envolvidas na interação, houve 

valores maiores na ausência de filhotes (Média= 10,250; DP= 7,641), do que 

na presença de filhotes (Média= 6,2; DP= 2,864), mas a diferença não foi 

significativa pelo Teste de Wilcoxon (p= 0,4900). 
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Tabela 3 - Quantidade de interações com a presença de filhotes e com comportamentos afiliativos para os diferentes grupos filogenéticos 
 

Grupo 
filogenético 

Nº de 
interações 

Nº de interações 
na presença de 

filhotes  
(% das 

interações) 
 

Comportamentos afiliativos 

Estatística: 
Teste exato de Fisher (F) 

Wilcoxon (Z) 
 

Contato físico1  
(% das interações  

na presença  
de filhotes) 

Oferta  
de alimentos1 

(% das interações  
na presença  
de filhotes) 

Qtd.  
média de 
pessoas 

Interações na 
presença de 

filhotes2 

Contato 
físico3 

Oferta  
de 

alimentos3 

Qtd. média 
de pessoas3 

Invertebrados 
(I) 

6 
 0 - - - - - - - 

Répteis  
(R) 

1 
 0 

 
- - - - - - - 

Aves 
(A) 

7 
 0 - - - - - - - 

Mamíferos 
Não-Primatas 

(MNP) 

128 
 

11  
(8,6%) 

 

 
2 

(18,2%) 
 

0  
(0,00%) 

 

6,091  
DP= 6,978 

 
F= 117 

p= 0,0236* 
 

    
F= 85 

p= 0,7263 
 

 
F= 86 

p= 0,0646 
 

Z= -0,7968 
p= 0,4231 

 

Primatas 
(P) 17 

5  
(29,4%) 

1  
(20%) 

1  
(20%) 

6,200  
DP= 2,864 

F= 6 
p= 

0,3382 

F= 5 
p= 0,2941 

Z= -0,6372 
p= 0,4900 

A + MNPH 
 

3 
 

0 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- - - - 

A + PH 
 

1 
 

0 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- - - - 

MNP + PH 
 

39 
 

5 
(12,8%) 

2 
(40%) 

3 
(60%) 

13,200 
DP= 9,121 
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HInterações híbridas, em que as duas categorias indicadas estavam simultaneamente presentes. 
Qtd: quantidade; *p< 0,05. 
1A porcentagem foi calculada em relação ao número de interações com filhotes para cada grupo filogenético. 
2Comparação entre MNP e P. 
3Comparação entre interações na presença de filhotes e na ausência de filhotes. 
Fonte: Tatiane Valença, 2018 
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3.3.5 Presença de Crianças 

 

Como pode ser observado na Tabela 4, a proporção de interações com 

crianças foi semelhante para mamíferos Não-Primatas (68,7%) e Primatas 

(70,6% das interações), revelado também pelo Teste Exato de Fisher (p= 1,00). 

Embora o número de interações com os outros grupos tenha sido baixo, a 

proporção de interações com a presença de crianças foi semelhante para Aves 

(57,1%) e Invertebrados (66,7%). Não houve a presença de crianças na única 

interação que ocorreu com um Réptil. Apesar disso, a serpente encontrada 

morta (previamente mencionada) não entrou no escopo das interações devido 

aos parâmetros utilizados nos registros de interação, em que era necessário 

estar próximo o suficiente para observar com detalhes o alvo da interação e os 

comportamentos dirigidos. Porém, antes do registro foi possível observar várias 

pessoas na região da trilha em que a cobra estava, e um menino olhando para 

o chão e movimentando o pneu da bicicleta para frente e para trás várias 

vezes. A serpente foi encontrada esmagada contra o chão, o que sugere que 

alguma interação agonística dos visitantes com ela pode ter provocado o óbito, 

possivelmente envolvendo uma criança. 

Quando consideradas apenas as interações com Mamíferos Não-

Primatas, a proporção de contato físico foi maior quando as interações 

envolviam crianças (33%) do que quando não envolviam (12,5%). O Teste Qui-

quadrado indicou que a diferença foi significativa (χ2= 5,8983; p= 0,0152). A 

proporção de alimentação também foi maior (30,7%) quando houve 

envolvimento de crianças do que quando não houve (10%), e o Teste Qui-

quadrado indicou que a diferença foi significativa (χ2= 6,4091; p= 0,0114). A 

quantidade de pessoas envolvida na interação também foi maior (Média= 

7,375; DP= 4,699) do que sem (Média= 3,025; DP= 2,966), com diferença 

estatística verificada pelo Teste de Wilcoxon (p <0,0001). No entanto, dado que 

crianças, de modo geral, encontram-se acompanhadas, é esperado pelo 

contexto que haja um maior número de pessoas na presença delas. 

Já quando consideradas apenas as interações com Primatas, as 

proporções de contato físico e alimentação na presença de crianças foram 

maiores do que no caso anterior, mas semelhantes às da condição na ausência 

de crianças (Teste Exato de Fisher: Contato Físico: p= 1,00 e Alimentação: p= 
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0,6199). Quando havia crianças as proporções de contato físico e alimentação 

foram respectivamente 41,5% e 41,7%, contra 40% e 60% na ausência. No 

caso dos Primatas, a quantidade de pessoas envolvidas na interação também 

foi maior (Média= 11; DP= 7,135) do que sem (Média= 4,4; DP= 2,191), com 

diferença estatística verificada pelo Teste de Wilcoxon (p <0,0384). No entanto, 

dado que crianças, de modo geral, encontram-se acompanhadas, é esperado 

também por este contexto que haja um maior número de pessoas na presença 

delas. 

A Figura 6 mostra que as interações na presença e na ausência de 

crianças ocorreram mais aos domingos, e mais no período da tarde em ambos 

os dias. No entanto, é possível notar que enquanto as interações com crianças 

ocorreram mais no domingo à tarde, as interações sem crianças ocorreram 

proporcionalmente mais aos domingos pela manhã. 
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Tabela 4 - Quantidade de interações com a presença de crianças e com comportamentos afiliativos para os diferentes grupos filogenéticos 
 

Grupo 
filogenético 

Nº de 
interações 

Nº de interações 
na presença de 

crianças  
(% das 

interações) 
 

Comportamentos afiliativos 

Estatística:  
Wilcoxon (Z) 

Qui-quadrado (χ2) 
Teste exato de Fisher (F) 

Contato físico1  
(% das 

interações  
na presença  
de crianças) 

Oferta  
de 

alimentos1   
(% das 

interações  
na presença  
de crianças) 

Qtd.  
média de 
pessoas 

Interações na 
presença de 

crianças2 

Contato 
físico3 

Oferta  
de 

alimentos3 

Qtd. média de 
pessoas3 

Invertebrados (I) 
6 
 

4 
(66,7%) - - - - - - - 

Répteis 
(R) 

1 
 

0 
 

 
- - - - - - - 

Aves 
(A) 

7 
 

4 
(57,2%) - - - - - - - 

Mamíferos Não-
Primatas 

(MNP) 

128 
 

88 
(68,7%) 

 

 
29 

(33%) 
 

27 
(30,7%) 

 

7,375 
DP= 2,966 

 χ2= 0,0237 
p= 0,8777 

 

 
χ2= 5,8983 

  P= 0,0152 
 

 
χ2= 6,4091 
  p= 0,0114 

 

Z= -6,5092 
  P<0,0001* 

 

Primatas 
(P) 17 

12 
(70,6%) 

5 
(41,7%) 

5 
(41,7%) 

11,000 
DP= 7,135 

F= 3 
P= 1,0000 

F= 2 
p= 0,6199 

Z= -2,0177 
  p<0,0384* 

A + MNPH 
 

3 
 

2 
(66,7%) 

0 
 

0 
 

4 
DP= 1,414 

- 
 

- - - 
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A + PH 
 

1 
 

1 
(100%) 

0 
 

0 
 

8 
 

- - - - 

MNP + PH 
 

39 
 

33 
(84,6%) 

14 
(42,4%) 

 

17 
(51,5%) 

 
15,818 

DP= 9,472 

    

HInterações híbridas, em que as duas categorias indicadas estavam simultaneamente presentes. 
Qtd: quantidade; *p< 0,05. 
1A porcentagem foi calculada em relação ao número de interações com crianças para cada grupo filogenético. 
2Comparação entre MNP e P. 
3Comparação entre interações com e sem crianças 
Fonte: Tatiane Valença, 2018 
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Figura 6 - Proporção das interações nos diferentes períodos na presença e na ausência de 
crianças. 

 
Fonte: Tatiane Valença, 2018 
 

 

 

3.3.6 Interações: composição de espécies e proximidade filogenética 

 

Foram observadas 202 interações, das quais em 159 (78,7%) houve a 

presença de somente um grupo filogenético. A Figura 7 mostra a quantidade de 

interações por grupo filogenético, e também aquelas em que mais de um grupo 

esteve presente (híbridas). Das interações em que houve a presença de mais de 

grupo filogenético (21,3%), em 38 (90,7%) havia Mamíferos Não-Primatas e 

Primatas simultaneamente, e em todas elas houve a presença de pelo menos um 

mamífero. Dessa forma, reunindo as interações únicas e híbridas, a grande maioria 

das interações (93,1%) ocorreu na presença de pelo menos um mamífero.  
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Figura 7 - Interações de humanos com os diferentes grupos filogenéticos. N= 202. 
 

 
I: invertebrados; R: répteis; A: aves; MNP: mamíferos não-primatas; P: primatas. 
Híbridas: quando há a presença de mais de um grupo filogenético (A+MNP ou A+P ou MNP+P) 
Fonte: Tatiane Valença, 2018 
 

 

 

A Tabela 5 apresenta os comportamentos afiliativos exibidos para os 

diferentes grupos filogenéticos. Como o número de interações com Invertebrados, 

Aves e Répteis foi baixo (<8 para cada), e consequentemente os valores para as 

subcategorias dos tipos de interação (contato físico e oferta de alimentos) também 

foram baixos, apresentaremos somente a análise descritiva para esses grupos. A 

única interação que ocorreu com os Répteis (ordem Squamata), foi com um lagarto 

da família Teiidae, que cruzou rapidamente de uma margem a outra da trilha, e os 

visitantes que passavam pararam para observar.  
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Tabela 5 - Comportamentos afiliativos exibidos (quantidade e porcentagem do 
número de interações) para os diferentes grupos filogenéticos 

 

Grupo 
filogenético 

Nº de 
interações 

Comportamentos afiliativos 
Estatística:  
Wilcoxon (Z) 

Teste exato de Fisher (F) 

Qtd. média 
de pessoas  

Contato 
físico1 

Oferta  
de 

alimentos2 

Qtd.  
média de 
pessoas2 

Contato 
físico2 

Oferta  
de 

alimentos2 

Invertebrados 
(I) 

6 
 

4,167 
DP=2,401 1 (16,7%) 

0 
(0%) - - - 

Répteis  
(R) 

1 
 

4,000 
DP=0,000 

0  
(0%) 

0 
(0%) - - - 

Aves 
(A) 

7 
 

3,000 
DP=2,708 

0  
(0%) 

0 
(0%) - - - 

Mamíferos 
Não-Primatas 

(MNP) 

128 
 

6,016 
DP=4,682 

 

34 
(26,6%) 

 
31 (24,2%) 
 

Z= 2,2053  
p= 

0,0272* 
 

    
 

2= 94 
p= 0,2527 
 

F= 97  
p= 0,0764 

 
Primatas 

(P) 17 
9,059 

DP=6,768 7 (41,2%) 8 (47,1%) 

A + MNPH 
 

3 
 

3,333 
DP=1,528 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

 

Z=4,5846  
p<0,001* 

  

A + PH 
 

1 
 

8 
- 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

- - 

MNP + PH 
 

39 
 

14,0769 
DP=9,774 

14 
(35,9%) 

17 
(43,6%) 

  

HInterações híbridas, em que as duas categorias indicadas estavam simultaneamente presentes. 
Qtd: quantidade; *p< 0,05. 
1A porcentagem foi calculada em relação ao número de interações para cada grupo filogenético. 
2Comparação entre MNP e P. 
3Comparação entre interações únicas (um grupo filogenético) e híbridas (>um grupo). 
Fonte: Tatiane Valença, 2018 

 

 

A quantidade média de pessoas envolvidas nas interações foi abaixo de cinco 

para Invertebrados (Média= 4,167; DP= 2,401), Répteis (Média= 4) e Aves (Média= 

3;  DP= 2,708).E também para as interações híbridas na presença de Mamíferos 

Não-Primatas e Aves (Média= 3,333; DP= 1,528). Em contrapartida, houve uma 

quantidade maior de pessoas quando a interação envolveu apenas Primatas 

(Média= 9,059; DP= 6,768) do que quando envolveu apenas Mamíferos Não-

primatas (Média= 6,016; DP= 4,682). Essa diferença foi significativa de acordo com 

o teste de Wilcoxon (Z= 2,2053; p= 0,0272). A distribuição da quantidade média de 

pessoas para esses dois grupos está na Figura 8. 
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As interações híbridas sem Primatas (Mamíferos Não-Primatas + Aves) 

tiveram uma quantidade reduzida de pessoas envolvidas (Média= 3,333; DP= 

1,528). Já as interações híbridas na presença de Primatas tiveram valores mais 

elevados, tanto na presença de Aves (Média= 8; porém ocorreu somente uma 

interação dessa categoria) quanto na presença de Mamíferos Não-Primatas (Média= 

14,077; DP= 9,774). De modo geral, quando as interações envolveram dois grupos 

filogenéticos (somando todas as possibilidades), o Teste de Wilcoxon indicou que o 

número de pessoas foi significativamente maior (p<0,0001; Média= 13,186; DP= 

9,740) do que quando as interações envolveram somente um grupo (Média= 6,126; 

DP= 4,926). Na Figura 9 é possível ver a distribuição da quantidade de pessoas para 

um e dois grupos. 

 

 

Figura 8 - Boxplot comparando a distribuição da quantidade média de pessoas envolvidas 
nas interações com Mamíferos Não-Primatas e Primatas. 

 

 
Fonte: Tatiane Valença, 2018. 

 
  



100 

 

Figura 9 - Boxplot comparando a distribuição da quantidade média de pessoas envolvidas 
nas interações com Um e com Dois grupos filogenéticos. 

 

 
Fonte: Tatiane Valença, 2018. 

 

 

Foram registradas 56 interações com contato físico e 56 interações com 

alimentação. Para Aves, Répteis, Invertebrados e interações híbridas na presença 

de Aves (P + A e MNP + A) não ocorreu alimentação durante as interações. Só 

houve uma interação com contato físico com Invertebrados, e não houve contato 

físico com esses outros grupos. Isso significa que esses dois comportamentos foram 

exibidos majoritariamente na presença de mamíferos. O contato físico com o 

invertebrado ocorreu com uma borboleta (ordem Lepidoptera) que estava no chão 

da trilha. Um menino segurava um pequeno galho entre as mãos, e permaneceu 

agachado mexendo na borboleta. Quando a mulher que o acompanhava o chamou, 

o menino largou o galho, e bateu com o pé em cima do animal (que foi amassado), e 

então saiu correndo em direção à mulher. As outras interações com invertebrados, 

em que não ocorreu contato físico, foram com aranhas (ordem Araneae), que de 

modo geral consistiram de observações e diálogos sobre o animal, cujo assunto 

girava em torno de aspectos morfológicos e/ou surpresa/receio do animal. Dessa 

forma, as interações com invertebrados não tiveram um caráter propriamente 

afiliativo. Embora aves da ordem Passeriformes (ex. Fluvicola nengeta) tenham sido 

observados na trilha e na borda da trilha, as interações ocorreram apenas com aves 
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que estavam nos lagos (ex. Gallinula galleata). Por conta disso, o contato físico e a 

oferta de alimentos eram dificultados, consistindo as interações apenas de 

observações e apontamentos entre os visitantes. 

Embora houve uma proporção maior de interações com contato físico para 

Primatas (41,2%) do que para Não-Primatas (26,6%), o Teste Exato de Fisher 

revelou que a proporção de interações com contato físico foi semelhante (p= 0,2527) 

entre os dois grupos. Em relação à alimentação, houve uma proporção ainda maior 

na presença de Primatas (47,1%) em relação aos Não-Primatas (24,2%). Essa 

diferença não foi considerada significativa pelo Teste Exato de Fisher (p= 0,0764), 

embora haja uma tendência. Nas interações híbridas em que Mamíferos Não-

Primatas e Primatas estavam simultaneamente presentes, houve uma proporção 

alta de alimentação (43,6%) e de contato físico (35,9%), sendo ambos os valores 

intermediários em relação aos encontrados na ocorrência das duas espécies 

separadamente. Durante as interações com Primatas ocorreu a fala e vocalizações 

dirigidas aos animais, conversas sobre aspectos morfológicos (ex. falar que o animal 

é fofo) e comportamentais (ex. falar que o animal está com fome), expressão do 

desejo de “levar o animal para casa” e conversas sobre questões 

ecológicas/ambientais. Embora não tenham sido quantificados, esses 

comportamentos também ocorreram com Mamíferos Não-Primatas, porém 

possivelmente numa proporção menor, necessitando de uma coleta mais 

direcionada para avaliação mais precisa das diferenças. Comportamentos 

agonísticos foram direcionados aos Mamíferos Não-Primatas quando estes estavam 

na trilha e os visitantes passavam de bicicleta, e também quando eles tentavam 

roubar sacolas e alimentos dos visitantes, aproximando-se excessivamente. 

 
3.4 Discussão 

 

Os Invertebrados foram os mais avistados, especialmente da ordem 

Lepidoptera (borboletas). Entre os vertebrados, os Mamíferos Não-Primatas foram 

os mais avistados, seguidos pelas Aves. A princípio, a grande quantidade de 

avistamentos oferece mais possibilidades de interação com esses grupos. Enquanto 

isso, o contrário acontece com Répteis e Primatas, que foram menos avistados. 

Contudo, as interações não dependem somente da oportunidade de serem 

avistados, mas das affordances na relação entre os interagentes, nas quais certas 
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propriedades dinâmicas podem atuar como mecanismos de regulação. Por isso, nas 

próximas seções serão discutidos esses mecanismos potenciais, analisando como 

eles se diferenciam entre categoriais filogenéticas e como podem estar envolvidos 

nas interações. 

 

3.4.1 Período de interação e Posição dos animais: quando e onde 

interagem? 

 

As interações com Primatas e híbridas de Mamíferos Não-Primatas com 

Primatas ocorreram em todos os períodos, mas predominantemente aos domingos 

de manhã. No caso dos Répteis, a única interação também ocorreu nesse período, o 

que provavelmente se deve às chances diminutas de avistá-los, que podem ser 

explicadas pelo seu comportamento. Embora não se tenha medido objetivamente o 

fluxo de pessoas, o aparecimento de Répteis na trilha foi geralmente rápido, indo de 

uma margem à outra em momentos de menor número de pessoas ao redor. Em 

todos os outros grupos, que correspondem à maior parte das interações, elas 

ocorreram mais frequentemente aos domingos à tarde. Isso provavelmente se deve 

a um maior fluxo de pessoas na trilha nesse dia da semana, e a predominância do 

período da tarde nesse dia pode estar relacionado a um maior fluxo de crianças. 

Em seu estudo sobre interações entre pessoas e primatas, McKinney (2014) 

encontrou correlação entre o número de turistas e a taxa de interações com Alouatta 

palliata, embora não tenha encontrado o mesmo para Cebus imitator. Um período de 

maior fluxo de pessoas também tem potencial para alterar as atividades dos 

animais, fazendo-os se deslocar para esses locais nesses períodos, especialmente 

se as interações envolvem comida, como muitas vezes ocorre com esses grupos. 

Esse foi o caso de Sabbatini et al. (2008), que percebeu que os macacos do gênero 

Sapajus, o mesmo que constitui o grupo de Primatas tratado neste trabalho, 

passavam menos tempo na região de floresta quando havia mais pessoas e comida 

disponível, deslocando-se para as áreas antrópicas. Resultado semelhante foi 

encontrado por Fuentes et al. (2008) em Macaca fascicularis.  

Em relação às posições dos animais na trilha, os dados mostraram que nas 

interações com Invertebrados e Aves, os indivíduos mais próximos estavam na 

região de borda e/ou bosque. Entretanto, muitos avistamentos desses grupos 

ocorreram na trilha, onde os animais eram facilmente visíveis. Dessa forma, o fato 
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da maior parte das interações com esses grupos não ter ocorrido na trilha pode ser 

devido ao comportamento dos animais. Muitos Passeriformes que foram avistados 

na trilha se movimentavam rapidamente e levantavam voo após a aproximação de 

visitantes, o que não favorece a postura do visitante de parar para observá-lo, bem 

como dificulta o contato físico e a oferta de alimentos. Esse tipo de comportamento 

também foi observado por Jiang et al. (2013) em caprinos silvestres, que 

apresentavam comportamento de fuga quando estes estavam no trecho de rodovia e 

os pesquisadores se aproximavam simulando turistas. Já as Aves com as quais as 

pessoas interagiram estavam mais especificamente nos lagos, e se mantinham 

posicionadas num mesmo lugar por mais tempo, o que facilitava a observação em 

certos trechos de menor vegetação, aumentando as chances de interação. Além 

disso, o fato de estarem no lago provavelmente dificultou o contato físico ou oferta 

de alimentos com elas, exatamente como encontrado por Páramo e Mejía (2004). 

De forma semelhante, embora muitos Invertebrados da ordem Lepidoptera 

estiveram na trilha em locais de grande proximidade com os visitantes, e fossem 

muito visíveis, eles se deslocavam com bastante rapidez. Situação semelhante 

também aconteceu com o Réptil, cuja única interação ocorreu num momento em que 

ele atravessava a trilha rapidamente de uma margem a outra, rapidez que 

provavelmente dificulta uma maior aproximação para contato direto. Enquanto isso, 

as aranhas, que foram os invertebrados com as quais as pessoas mais interagiram, 

possuíam um comportamento de permanecer em suas teias na borda da trilha por 

períodos mais prolongados. 

Nas interações com mamíferos, os indivíduos mais próximos estavam na 

região de trilha, permaneciam no mesmo local por um certo tempo, estavam em 

maior proximidade com os visitantes e permitiam aproximações. Os Mamíferos Não-

Primatas frequentemente se aproximavam das pessoas em busca de comida, às 

vezes até mesmo subindo na perna dos visitantes. Já os Primatas que estavam na 

trilha, eles raramente iam ao chão se aproximando ativamente das pessoas, 

permanecendo durante as interações na parte de vegetação mais alta na trilha ou na 

borda em altura próxima ao visitante, que se dirigia até eles para a interação. Essa 

maior aproximação dos mamíferos é comum em contexto alimentar, como 

observado por Leite, Duarte e Young (2011) com saguis, por Fuentes et al. (2008) 

com macacos, e por Usui e Funck (2018) com cervos. 
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Em conclusão, a posição dos animais parece ter influenciado nas interações, 

no sentido de possibilitar interação direta com aqueles grupos que permanecem 

mais próximos aos visitantes, e/ou observação daqueles que estão livres de 

vegetação densa. Porém, a proximidade não basta para que haja a interação, 

dependendo de outras características do animal na relação com o visitante, como 

possivelmente a rapidez com que o animal se desloca, o tempo em que ele 

permanece em um mesmo local e o quanto ele permite aproximação humana. 

 

3.4.2 Densidade de animais: uma questão de quantidade? 

 

O número de animais nas interações sem mamíferos foi bastante reduzido, 

enquanto nas interações com mamíferos foi maior e houve variação. Entre os 

Mamíferos Não Primatas, a quantidade de animais nas interações com contato físico 

foi significativamente maior do que sem, e houve uma correlação fraca entre o 

número de animais e de pessoas nas interações. Isso indica uma possível influência 

da quantidade de animais nas interações com esse grupo, mas não há evidências 

do mesmo para o grupo dos Primatas. Os Mamíferos Não-Primatas, e em especial 

os quatis (Nasua nasua) que representaram a maior parte deles, estiveram 

frequentemente na porção de trilha onde os visitantes caminham. Uma alta 

densidade de animais no local exato em que os visitantes passeiam, somado ao 

comportamento comum deles de se aproximar dos visitantes em busca de 

alimentos(Dutra et al., 2009),pode ter provocado um aumento no número de 

interações com contato físico e oferta de alimentos para esse grupo.  

Orams, Hill e Baglioni (1996) observaram que o comportamento mais 

agressivo dos golfinhos de empurrar o rostro para tentar obter comida foi mais 

frequente quanto maior era o número deles. No presente estudo, foram observados 

e reportados pela administração do parque alguns casos de mordidas e arranhões 

pelos quatis. E, embora não contabilizados, os quatis frequentemente se 

aproximaram dos visitantes em bandos grandes, esticando-se ou escalando o 

visitante para obter a comida que este lhe oferecia. Em alguns casos, os quatis 

ativamente seguiam os visitantes e roubavam-lhe sacolas, mochilas e outros 

pertences. Esse tipo de comportamento mais agressivo pode ter aumentado a 

agregação dos animais e possibilitado maior contato físico, não constituindo 

necessariamente um comportamento afiliativo nesse caso. Dessa forma, um 
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aumento no número de interações com contato físico na presença de um 

agrupamento maior de animais é condizente com a literatura e com as observações 

para este grupo. No entanto, é uma variável que também parece exercer influência 

de modo diferenciado para diferentes grupos filogenéticos, de acordo com as 

características físicas e comportamentais que eles apresentam na relação com o 

visitante. 

 

3.4.3 Presença de Filhotes e Presença de Crianças: qual o papel dos 

infantes? 

 

Uma vez que humanos apresentam uma tendência de cuidado a animais que 

apresentam características infantis (Lorenz, 1981/1995; Borgi & Cirulli, 2016), 

esperávamos que a presença de infantes humanos e não-humanos pudesse 

influenciar as interações. Os resultados apontaram que todas as interações na 

presença de filhotes ocorreram com mamíferos, e a proporção deles foi maior entre 

os Primatas. Em Primatas e Não-Primatas, a presença de filhotes não esteve 

relacionada a um maior número de interações com contato físico, oferta de 

alimentos, e nem com uma maior quantidade de pessoas, o que diverge do 

esperado pela literatura. O’Leary e Fa (1993) observaram mais interações com 

primatas na presença de filhotes, e Bitgood, Patterson e Benefield (1988) 

observaram uma preferência por eles também. Porém, à exceção de lagartas, os 

imaturos de muitos invertebrados nem sempre são facilmente reconhecíveis, ou 

permanecem em locais de fácil visualização. Situação semelhante ocorre com aves 

e répteis, cujos filhotes das espécies ovíparas costumam permanecer em ninhos 

escondidos dos olhares fáceis de humanos. Além disso, as espécies mais 

frequentes de mamíferos que ocorreram na trilha (Nasua nasua e Sapajus sp.) 

possuem uma infância e um período de cuidado parental longo, em que eles são 

carregados ou acompanhados junto ao grupo social, e que contrasta com os de 

animais de outros grupos. Por isso, o fato das interações com filhotes ocorrerem 

somente com esses grupos pode não ser uma questão de atração por 

características infantis, mas simplesmente por serem mais facilmente visualizados. 

Em contrapartida, alguns visitantes que não estão acostumados com o tamanho dos 

animais têm dificuldade para reconhecer os adultos como adultos quando não há 

filhotes presentes. O tamanho diminuto dos macacos-prego (Sapajus sp.), por 
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exemplo, em comparação aos humanos faz com que eles sejam percebidos como 

filhotes por alguns visitantes (obs. pessoal). Dessa forma, o baixo número de 

interações com filhotes pode ter se dado por eles terem sido menos avistados na 

trilha, pelo nicho ecológico de cada grupo filogenético, e pela forma com que cada 

grupo é percebido pelas pessoas. 

Já com relação às crianças, elas estiveram presentes em mais da metade das 

interações em todas as categorias (exceto Répteis em que ocorreu apenas uma 

interação com o grupo). Além disso, para Mamíferos Não-Primatas, houve mais 

interações com contato físico e oferta de alimentos na presença de crianças. Entre 

Primatas, embora essa diferença não tenha sido significativa, a porcentagem de 

interações com crianças também foi maior nas interações em que houve contato 

físico e oferta de alimentos do que quando comparadas aos Não-Primatas. Em 

relação ao período, as crianças estiveram mais presentes nas interações no 

domingo do que no sábado, e à tarde do que pela manhã. Esse padrão do período 

foi o mesmo encontrado para as interações de modo geral, e semelhante ao 

encontrado para contato físico e oferta de alimentos. Por isso, a presença de 

crianças pode estar relacionada com uma maior quantidade de interações, 

corroborando o papel de catalisadoras desse tipo de interação.  

O resultado encontrado está em consonância com a literatura, uma vez que 

as crianças são encontradas frequentemente nas interações humano-animal 

(Fuentes et al., 2008; Sharma et al., 2010; Pérez-Galicia et al., 2017), especialmente 

naquelas em que há a oferta de alimentos (Leite, Duarte & Young, 2011; Sharma et 

al., 2010; Fuentes et al., 2008). Embora, não tenham sido contabilizadas as 

frequências, interações entre cuidadores e crianças foram comportamentos bastante 

comuns, como conversas sobre os animais, apontando-os e estimulando as crianças 

a fornecer comida a eles, como também encontrado por outros autores (Sabbatini et 

al., 2006; Hsu, Kao e Agoramoorthy, 2009). Isso parece independer do grupo 

filogenético envolvido, e mostra a importância de considerá-las em intervenções.  

 

3.4.4 Composição de espécies: a presença de outra categoria interfere 

na interação?  

 

As interações híbridas na presença de Aves foram raras. Para as interações 

em que havia Primatas e Mamíferos Não-Primatas presentes simultaneamente, a 



107 
 

porcentagem delas em que houve contato físico e oferta de alimentos foi 

intermediária em relação às interações com apenas Primatas e com apenas 

Mamíferos Não-Primatas. Contudo, o número de interações dessa categoria híbrida 

foi bastante alto em comparação com as interações em que ocorreram apenas 

Primatas, e a quantidade média de pessoas foi muito superior quando comparada às 

outras categorias. Esse valor foi tão superior, que foi responsável por aumentar a 

quantidade média de pessoas para as categorias híbridas em geral, fazendo com 

que a diferença nessa variável para as interações com Um e com Dois grupos 

filogenéticos fosse bastante significativa. 

Múltiplas hipóteses poderiam explicar esse cenário. Uma delas é de que a 

presença de uma espécie pode ter tornado a outra mais visível para uma quantidade 

maior de pessoas. Essa hipótese ganha força devido à quantidade média de animais 

nas nessas interações híbridas, que foi mais do que o dobro do que nas interações 

únicas de Primatas e de Mamíferos Não-Primatas. Por outro lado, nas interações 

com Primatas, a quantidade de animais foi semelhante independente de contato 

físico, oferta de alimentos e também da quantidade média de pessoas. Portanto, a 

densidade de animais não necessariamente aumenta as interações afiliativas. Uma 

segunda hipótese é de que a interação e a oferta de alimento têm um efeito na 

promoção da co-ocorrência dessas duas categorias. Ao tentar obter alimento, ou 

perceber a presença do visitante como possível fonte de alimento, o indivíduo de 

uma categoria poderia se aproximar de um indivíduo de outra, gerando a interação 

híbrida. Essa hipótese é condizente com outros trabalhos que identificaram a comida 

influenciando na aproximação do animal (Fuentes, 2008; Usui & Funck, 2018; 

Lukasik & Alexander, 2011). 

Uma segunda versão da mesma hipótese é de que o indivíduo de outra 

categoria é uma fonte de alimento à medida que ele deixa cair restos recebidos por 

turistas. Essa hipótese ganha força à medida em que a queda de alimentos por 

primatas e as associações com outras espécies são corroboradas pela literatura. A 

categoria de Primatas foi constituída unicamente por macacos-prego (Sapajus sp.), 

cujas espécies da mesma família foram vistas em associações com queixadas 

(Heymann & Hsia, 2015), bugios e macacos-aranha (Rose et al., 2003). Animais do 

mesmo gênero já foram vistos envolvidos em associações com aves (Heymann & 

Hsia, 2015) e peixes (Sabino & Sazima, 1999). Acredita-se que a ocorrência dessas 

associações entre os mamíferos se deve a vantagens ligadas ao forrageio e 
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predação (Stensland, Angerbjörn & Berggren, 2003; Goodale, Beauchamp & Ruxton, 

2017), especialmente porque muitos primatas têm um forrageio seletivo, deixando 

cair parte do alimento (Heymann & Hsia, 2015). 

Além disso, a espécie que mais ocorreu entre os Mamíferos Não-Primatas 

foram os quatis (Nasua nasua), que já foram vistos em associações com macacos-

de-cheiro (Haugaasen e Peres, 2008), queixadas (Desbiez, 2010), aves (Beisiegel, 

2007) e bugios (Asensio et al., 2007). Macacos-prego e quatis também já foram 

vistos juntos em associações, forrageando sem comportamentos agonísticos, e os 

autores discutem o possível papel da fonte de alimentos como catalisadora da 

associação (Haugaasen & Peres, 2008). Nove encontros entre essas duas espécies 

foram observados no Parque Carlos Botelho (SP, Brasil), e em oito deles ambas 

estavam se alimentando na mesma árvore frutífera (Resende et al., 2004). Nessa 

mesma pesquisa, brincadeiras entre essas duas espécies foram reportadas no 

Parque Ecológico do Tietê, mesmo local da coleta de dados deste trabalho. 

Após a finalização da coleta de dados desta pesquisa, começamos a realizar 

um estudo piloto da dinâmica de interação entre pessoas e animais no parque. 

Durante esse piloto, observamos três episódios de interação entre essas duas 

espécies, aparentemente mediadas por comida. Em uma delas, o quati retirou uma 

sacola plástica com restos de comida de uma bicicleta de visitantes, e a levou para a 

borda da trilha, onde havia um macaco-prego nas árvores logo acima. O macaco 

desceu da árvore, pegou a sacola em que estava com o quati e começou a forragear 

os restos de alimento. O quati ficou logo abaixo do macaco, e procurava por 

alimento quando este deixava cair pedaços de embalagem plástica da comida 

antrópica. Não foi possível prosseguir com este estudo devido ao fechamento do 

parque num período de surto de febre amarela na cidade de São Paulo. 

Embora os dados não apontem uma explicação mais conclusiva para o 

padrão encontrado das espécies híbridas, eles revelam que a dinâmica das 

interações humano-animal pode ser ainda mais complexa do que se esperava, 

possivelmente dependendo da composição das espécies não-humanas envolvidas e 

interferindo nas interações entre eles. Assim, é possível que não somente as 

características físicas e comportamentais das categorias animais na relação com os 

humanos podem influenciar no desfecho das interações, mas também essas 

características em relação a outras espécies. Além disso, é possível que a 
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percepção e o comportamento dos visitantes mude dependendo da composição de 

espécies que encontram. 

 

3.4.5 Proximidade filogenética: interagimos mais com os mais 

próximos? 

 

De acordo com a hipótese do viés de proximidade filogenética, prevíamos 

mais interações com animais pertencentes a grupos filogenéticos mais próximos ao 

nosso. Dessa forma, esperávamos encontrar mais interações com Primatas e menos 

interações com Invertebrados, com as demais categorias apresentando valores 

intermediários de acordo com sua proximidade filogenética. Prevíamos também o 

mesmo padrão para a quantidade média de pessoas envolvidas, e para as 

interações em que houve contato físico e oferta de alimentos, além de diferenças 

significativas entre as categorias filogenéticas. 

A maior parte das interações ocorreu com os Mamíferos Não-Primatas, e a 

menor parte com Aves, Invertebrados e Répteis. Esses dados gerais do número de 

interações são números absolutos, e em parte refletem a quantidade de animais 

dessas categorias que podem ser avistadas na trilha, como a diferença observada 

entre Mamíferos Não-Primatas e Primatas. No que se refere às variáveis 

dependentes, que são medidas relativas, não houve grandes diferenças entre 

Invertebrados, Répteis e Aves. Uma possível explicação para essa ausência de 

diferenças é a quantidade reduzida de interações com esses grupos, que pode não 

ter permitido a detecção de diferenças entre eles. Uma outra possibilidade é de que 

esses grupos tenham sido percebidos de forma similar, o que é consistente com a 

distância filogenética entre Répteis e Aves: embora esta última apresente 

características convergentes mais similares aos humanos, como o bipedalismo, e 

outros trabalhos tenham apontado uma percepção de maior similaridade com elas, 

as análises filogenéticas indicam que as Aves estão contidas no táxon do qual 

aqueles que são chamados popularmente de Répteis fazem parte, o que significa 

que não é possível distinguir qual desses dois grupos seria filogeneticamente mais 

próximo aos humanos. 

De qualquer forma, a grande maioria das interações com contato físico e com 

oferta de alimentos ocorreu majoritariamente na presença mamíferos, sendo ainda 

maior para os Primatas do que para Mamíferos Não-Primatas. Além disso, uma 
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quantidade significativamente maior de pessoas foi registrada nas interações com 

Primatas. Esses dados corroboram parcialmente a hipótese proposta, apontando 

para um viés de interação com mamíferos, e maior ainda para Primatas. Os 

resultados são consistentes com outros trabalhos que exploraram esse viés em 

outros contextos, como Howard e Vick (2010) que encontraram uma busca maior por 

aproximação e contato físico de crianças com mamíferos do que de insetos. 

Diversos autores encontraram respostas mais positivas aos mamíferos do que a 

outras categorias filogeneticamente mais distantes (Driscoll, 1992; Eddy, Gallup & 

Povinelli, 1993; Hills, 1995; Tisdell, Wilson & Nantha, 2006; Roberge, 2014; Vanutelli 

& Balconi, 2015; Albert, Luque & Corchamp, 2018; Kidd et al., 2018). Alguns autores 

também encontraram respostas mais positivas direcionadas a primatas quando 

comparados a outros mamíferos (Nakajima, Arimitsu & Lattal, 2002; Gunnthorsdottir, 

2001; Westbury & Neumann, 2008).  

Os grupos filogenéticos que foram tratados de formas distintas apresentam 

características físicas e comportamentais que oferecem diferentes possibilidades de 

interação em sua relação com humanos. Por isso, não é possível distinguir se a 

expressão desse viés filogenético se deve a uma preferência por aqueles percebidos 

como mais similares, ou se essa similaridade favorece a percepção do animal, o 

engajamento na interação e o contato direto com ele. De qualquer forma, o 

reconhecimento de um viés filogenético em contexto naturalístico constitui uma 

contribuição para a gestão de parques e áreas verdes. A exploração dessas 

diferenças filogenéticas é importante para a compreensão da dinâmica interacional 

de um modo mais amplo, devendo ser consideradas no planejamento de 

intervenções que visem o estabelecimento de relações mais saudáveis. 

 

3.5 Limitações e pesquisas futuras 

 

As interações com Primatas apresentaram um maior número de visitantes 

envolvidos. No entanto, não foi possível distinguir se isso ocorreu por um interesse 

de mais pessoas por esses animais, se ocorreu porque aquelas que se 

interessavam permaneciam por mais tempo, ou porque os animais se aproximavam 

em períodos com maior circulação de pessoas. Para elucidar essa questão, seria 

interessante medir a duração do olhar direcionado aos primatas, a duração total das 

interações, e a variação temporal no fluxo de pessoas que circulam na trilha.  
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As interações com os primatas ocorreram com macacos do gênero Sapajus 

em sua totalidade, que foi o mesmo gênero estudado por Paukner et al. (2009). 

Neste trabalho, os macacos apresentaram um maior direcionamento e duração do 

olhar, maior proximidade e maior preferência por interagir com o experimentador 

humano que os imitava do que aquele que não os imitava. Durante as interações no 

parque, observamos a exibição de comportamentos que se assemelhavam aos que 

eram exibidos pelos macacos por parte dos visitantes. Por isso, não podemos 

descartar que a correspondência motora possa ter algum papel na interação, seja 

pela percepção desses comportamentos pelos macacos, ou pela percepção de um 

repertório comportamental semelhante pelos humanos. Futuros trabalhos que 

investiguem essas questões podem trazer uma compreensão mais profunda da 

dinâmica da interação. 

Durante as interações, a presença de mamíferos em locais próximos aos 

visitantes foram frequentes, bem como olhares e aproximação excessiva deles em 

busca de comida, refletindo um mecanismo bastante encontrado em outros estudos. 

No entanto, o ajuste entre o comportamento do animal e do visitante durante a 

sequência interacional ainda é pouco compreendido. Ademais, algumas formas de 

oferta de comida parecem ser voluntárias, enquanto em outras as pessoas 

expressam comportamentos de incômodo, o que pode ser resultado de contextos 

diferentes de partilha de alimentos. Estudos que identifiquem os detalhes desse 

ajuste, medindo a dinâmica de aproximações e distanciamentos dos sujeitos 

humanos e não-humanos, e explorando como o ajuste se diferencia conforme as 

affordances de cada espécie, certamente contribuirão para que os impactos 

negativos e as formas de mitigá-los sejam melhor compreendidos.  

Embora a presença de filhotes não tenha sido um fator que contribuiu 

numericamente para as interações, durante as observações era comum os visitantes 

apontarem e falarem sobre eles quando estavam presentes, bem como direcionar 

alimento às mães dos filhotes. Adicionalmente, durante essas e outras interações, 

os visitantes acompanhados de crianças recorrentemente partilhavam o momento 

interagindo entre si. Futuros trabalhos que analisem o conteúdo verbal das 

interações, a ordem de oferta de alimentos aos indivíduos do grupo e o papel dos 

animais como foco de atenção conjunta, poderão acessar essa questão com maior 

profundidade.  
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3.6 Conclusões 

 

A investigação dos mecanismos reguladores das interações revelou diversos 

aspectos que caracterizam essas interações naturalísticas. Os Invertebrados, 

Mamíferos Não-Primatas e Aves foram os grupos mais avistados. As interações 

ocorreram predominantemente aos domingos, e foram mais frequentes no período 

da tarde. A ocorrência de interações diretas dependeu do avistamento dos animais 

em local mais próximo aos visitantes, mas não foi determinante para tal, visto que 

certos comportamentos dos animais facilitaram, enquanto outros dificultaram as 

aproximações. O número de animais foi maior entre os mamíferos e nas interações 

com contato físico, o que pode estar relacionado a uma aproximação por busca de 

comida por parte dos não-humanos. As crianças estiveram presentes em grande 

parte das interações. Os comportamentos afiliativos ocorreram mais nas interações 

com a presença de mais de uma espécie simultaneamente (quatis e macacos-prego, 

que são mamíferos). Além disso, o viés de proximidade filogenética esperado para a 

exibição de comportamentos afiliativos foi parcialmente corroborado: os 

comportamentos afiliativos foram dirigidos mais aos mamíferos do que aos outros 

grupos, e em especial aos primatas.  

A investigação dos mecanismos reguladores nos permite sugerir intervenções 

que possam manter os benefícios das interações, bem como reduzir os impactos 

negativos a humanos e não-humanos. Focar nas famílias com crianças que visitam 

o parque aos domingos, e em especial à tarde, pode diminuir o número de pessoas 

em contato direto com os animais silvestres, e consequentemente reduzir o risco de 

conflitos. Planejar atividades com essas famílias que possibilitem interações com 

grupos filogenéticos que aparecem frequentemente e não causam tantos conflitos, 

como a observação de borboletas e de aves dos lagos, pode despertar o interesse 

das crianças e direcionar a atenção das famílias para outros tipos de animais. Além 

disso, visitas guiadas à essa trilha com esse público-alvo aos domingos, 

direcionando a atenção dos visitantes para comportamentos naturais pouco notados 

de mamíferos, podem despertar o interesse por interações que dependam da 

ausência de um contato direto que interfira nesses comportamentos. Durante essas 

visitas guiadas, um diálogo sobre o modo de vida dos animais, a discussão sobre 

impactos positivos e negativos, e sobre as melhores formas de lidar para evitar 

conflitos pode ajudar a sensibilizar a população para a questão.  
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Uma vez que o parque oferece uma suplementação alimentar balanceada aos 

animais, a possibilidade de organização de visitas que incluem a observação desses 

momentos de forma segura pode ser uma maneira de oferecer alternativas aos 

visitantes que desejam estar perto dos animais, bem como de discutir os impactos 

de se oferecer alimentos inadequados a eles. A discussão da alimentação desses 

animais e de seus modos de vida é importante, pois algumas pessoas acreditam que 

os macacos estão magros e com fome, não são alimentados o suficiente e não 

encontram alimento suficiente no parque (obs. pessoal). A colocação de placas dos 

mamíferos saudáveis e em tamanho real pode ser outra estratégia para que as 

pessoas compreendam o tamanho natural deles. Encontrar alternativas para evitar a 

circulação de alimentos antrópicos por esta trilha aos domingos também pode 

diminuir o fluxo de animais na proximidade dos visitantes, reduzindo assim os 

conflitos. Um exemplo de alternativa nesse sentido é a colocação de lixeiras que 

evitam o acesso dos animais aos restos de alimentos na trilha em que essas 

interações ocorrem, o que pode mantê-los mais longe do lixo antrópico não 

oferecido diretamente, e também mais distantes desses locais de maior contato com 

as pessoas. A oferta de suplementação alimentar do parque aos domingos à tarde 

com itens saudáveis, mas que sejam grande interesse dos mamíferos, também 

poderia diminuir a circulação deles na trilha durante os horários de pico, reduzindo 

assim o contato direto e também evitando possíveis conflitos. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os parques são ambientes heterogêneos, constituídos por vegetação de 

diferentes níveis de densidade e altura, e que por isso proporcionam uma variedade 

enorme de modos de ocupação e atividades por humanos e não humanos. 

Conhecer os microhabitats que os animais ocupam, como essa ocupação varia ao 

longo do tempo, e em quais contextos os humanos e não-humanos interagem mais 

frequentemente é importante para o planejamento do manejo das interações, 

direcionando os esforços para os locais, períodos e condições em que há maior 

necessidade de intervenção. Além disso, os diferentes grupos filogenéticos possuem 

padrões estruturais que lhes permitem se comportar de maneiras distintas, se 

envolver ou não nas interações, bem como possuem potenciais de conflito variados 

(ex. dentes e garras). E devido à sua diversidade estrutural e comportamental, eles 

não são percebidos igualmente pelas pessoas, que por sua vez se engajam de 

múltiplas formas com cada um. Conhecer quanto e como as interações se 

diferenciam entre grupos filogenéticos é importante para o planejamento de ações 

educativas, podendo-se estimular o engajamento com grupos que são fáceis de 

avistar mas pouco percebidos, ou mediar as interações com grupos que estão mais 

frequentemente envolvidos em riscos. 

As propostas aqui apresentadas mostram a importância de um olhar 

abrangente para a diversidade de interações que se desenrola no parque, pois ele 

nos ajuda a compreender as possibilidades de interação que contribuem 

positivamente para o bem-estar de humanos e não-humanos, bem como os 

mecanismos que atuam causando impactos negativos e como regulá-los. Nessa 

perspectiva sistêmica, o parque é visto como sendo constituído pelas relações entre 

os interagentes ao longo do tempo, o que significa que a construção de novas 

dinâmicas é possível através de intervenções que considerem as affordances 

nessas relações.  

Este trabalho foi pioneiro em investigar as interações com grupos 

filogenéticos distintos em contexto naturalístico, trazendo uma revisão dos trabalhos 

que trataram do tema em outros contextos, e propondo uma abordagem teórica que 

considera os ajustes entre os indivíduos que interagem para se pensar nas 

possibilidades de intervenção. Além disso, revelou aspectos ainda não abordados 

por trabalhos anteriores, como a presença de mais de uma espécie 
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simultaneamente nas interações. Desse modo, apesar das limitações no 

estabelecimento de relações causais entre os aspectos estudados, esses aspectos 

apontam direcionamentos interessantes para futuros caminhos de investigação, 

tanto para compreendermos melhor a relação humana com outros animais, como 

para o desenvolvimento de ferramentas auxiliares na gestão de parques e áreas 

verdes. 
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APÊNDICE A - Protocolo de Coleta de Dados 

 

1. A coleta de dados é feita com registros simultâneos por duas pessoas, sendo que 

uma anota informações referentes aos animais presentes na trilha (Registrador de 

Animais) e a outra anota informações referentes às pessoas que interagem com os 

animais na trilha (Registrador de Pessoas). Posicionando-se no início da trilha, 

registra-se: 

a. Data mensal e semanal, clima, informações adicionais relevantes e direção 

de coleta (Ida/Volta) [Registrador de Animais]; 

b. Número da sessão (ex. 1= primeira sessão do dia) e horário de início da 

sessão [Registrador de Animais e Registrador de Pessoas]. 

2. Iniciada a sessão, ambos os registradores andam juntos pela trilha numa 

velocidade compatível a chegar de um ponto a outro da trilha (~2km) em cerca de 30 

minutos. 

3. Ao andar pela trilha, o Registrador de Animais se atentará a todos os animais 

(vertebrados não humanos) possíveis de um visitante que anda normalmente pela 

trilha avistar, mas o registro de ocorrência de animais na trilha apenas se dará 

quando o animal em questão estiver a pelo menos 5m dos Registradores em relação 

ao percurso na trilha. 

a. Assim que for avistado dentro deste limite, o Registrador Animal anotará o 

gênero do animal não humano (se pertencente à classe Mammalia) ou a 

ordem do animal não humano (se pertencente às demais classes de 

Chordata); 

b. Anotará se o animal é filhote ou adulto (de modo genérico) e as posições 

horizontal e vertical do animal em questão (conforme categorias previamente 

mencionadas); 

c. Se houver outro animal a menos de 25m (cerca de 70 passos) do último 

animal registrado, ele será agrupado como pertencendo a um mesmo 

Episódio de Ocorrência, e as mesmas informações serão registradas; 
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d. As informações desses animais são registradas como que “escaneando” ao 

redor: há uma tentativa de registro instantâneo da posição dos animais assim 

que eles forem avistados dentro dessas circunstâncias, sempre do animal 

mais próximo para o animal mais distante no percurso da trilha. Caso não seja 

possível fazer o registro de todos os animais ao mesmo tempo, o registro é 

realizado assim que terminado o último animal e avistado o próximo no 

percurso; 

e. Por fim é registrado o número do Episódio de Ocorrência e se houve 

interação de algum dos indivíduos com humanos (mas não é registrado qual 

indivíduo). 

4. Concomitantemente, o Registrador de Pessoas se atentará aos Episódios de 

Interação, isto é, Episódios de Ocorrência que possuem humanos interagindo com 

animais (conforme descrição prévia). 

a. Com os mesmos parâmetros e procedimentos descritos para o registro de 

animais, ele anotará o número de crianças, jovens, adultos e idosos de cada 

gênero envolvidos no Episódio de Interação; 

b. Então ele anotará o número do Episódio de Ocorrência ao qual este 

Episódio de Interação se relaciona. 

c. Adicionalmente, ele fará uma tentativa de observar o que acontece nos 

segundos que presencia as interações durante os registros (não acompanha 

começo e nem final das interações), e registrará se houve alimento, contato 

físico e/ou mordida envolvida em alguma interação (sem especificar qual). 

5. Nos poucos segundos durante os registros, ambos os Registradores também 

tentam se atentar a comportamentos e interações verbais que possam ser 

interessantes de serem investigados posteriormente, e tomar nota conforme 

possível. 

6. O Registrador de animais também tenta anotar os invertebrados que um visitante 

conseguiria ver ao percorrer o caminho (ex. borboletas, aranhas, formigas, etc) de 

forma a ter uma estimativa geral de sua ocorrência durante cada sessão, mas sem 

que sejam registrados como Episódio propriamente. Caso haja uma interação de 
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humano com um invertebrado, ela será considerada um Episódio de Interação, mas 

será contabilizada e analisada à parte dos outros Episódios. 

7. Os Episódios são registrados dessa forma até que se atinja o ponto de chegada. 

Então o Registrador de Animais anotará o horário de encerramento da sessão. 

8. Para que uma nova sessão seja iniciada é necessário que tenha se passado pelo 

menos 10 minutos do horário de encerramento da sessão anterior. 


